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บทที่ 1

การเตรียมพร้อมสาหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
(Get Ready: Assistant Governor)

1.1 คานา
ในฐานะผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค บทบาทของท่านในทีมงานภาคมีความสาคัญยิง่ คือเป็ นตัวเชื่อมระหว่างสโมสรและ
ภาค และเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนหลักของสโมสรในพืน้ ทีข่ องท่าน ความสัมพันธ์ทท่ี ่านสร้างขึน้ กับผูน้ าสโมสรทา
ให้โรตารีมคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้
ในการทางานอย่างใกล้ชดิ กับผูว้ ่าการภาค ท่านจะ:
• ทาให้เกิดความต่อเนื่องในความเป็ นผูน
้ า
• เป็ นแรงจูงใจให้นายกรับเลือก
• ช่วยสโมสรต่าง ๆ ให้บรรลุศก
ั ยภาพ
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1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ ป็ นทางการของท่าน คือ
• ไปเยีย
่ มแต่ละสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรม ทรัพยากร และโอกาสต่าง ๆ ของ
สโมสร
• สนับสนุ นสโมสรในการกาหนดและบรรลุเป้ าหมาย การค้นหาวิธแ
ี ก้ไขความท้าทายต่าง ๆ การแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและบรรลุขอ้ กาหนดเกีย่ วกับสมาชิกภาพ การเงินและอื่น ๆ
• ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป
้ ระสานงานระหว่างสโมสรกับคณะกรรมการภาค
• ประเมินศักยภาพของสโมสรเพือ
่ ทาให้สโมสรเติบโตและเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้ผนู้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธ์ทจ่ี ะ
ช่วยให้สโมสรประสบความสาเร็จ
• ส่งเสริมการมีสว
่ นเกีย่ วข้องของสโมสรในกิจกรรม และในคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาค
• แจ้งให้ผว
ู้ ่าการภาคทราบความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสรอยู่เสมอ
• รับทราบความคิดริเริม
่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของโรตารีอยู่เสมอ
• แบ่งปั นสถานภาพของสโมสรให้ผร
ู้ บั หน้าทีต่ ่อจากท่านได้รบั ทราบ
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1.3 การเตรียมตัวสาหรับบทบาทของท่าน
ไม่ว่าท่านจะเป็ นผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคใหม่หรือมีประสบการณ์มาแล้วก็ตาม การปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดจากผูช้ ่วยผูว้ ่าการ
ภาคอื่น ๆ สามารถช่วยท่านในการเตรียมตัวรับหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 1

เข้าใจบทบาทของผูน้ าซึง่ ท่านจะทางานด้วยในระดับสโมสรและภาค พยายามพบปะกับผูท้ ่ีจะมี
ตาแหน่งเหล่านี้ในระหว่างปี ของท่าน

ขัน้ ตอนที่ 2

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับทีมผูน้ าภาคว่าจะทางานร่วมกันเพือ่ สนับสนุนสโมสรได้อย่างไร

ขัน้ ตอนที่ 3

เข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี

ขัน้ ตอนที่ 4

พูดคุยกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคทีก่ าลังจะหมดหน้าทีเ่ พือ่ เรียนรูเ้ กี่ยวกับสโมสรที่ท่านจะสนับสนุน

ขัน้ ตอนที่ 5

รูจ้ ุดแข็งและจุดอ่อนของสโมสรและใช้ขอ้ มูลนัน้ เพือ่ ช่วยวางแผนงานในปี ของท่าน

ขัน้ ตอนที่ 6

เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ รวมทัง้ การสัมมนาอบรมทีมงานภาค (DTTS) การสัมมนาอบรมนายก
รับเลือก (PETS) และ การอบรมภาคประจาปี (DTA)

ขัน้ ตอนที่ 7

ทางานกับนายกรับเลือกในระหว่างการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกเพือ่ สร้างความสัมพันธ์และ
ช่วยในการกาหนดเป้ าหมาย

ขัน้ ตอนที่ 8

จัดทากาหนดการเยีย่ มสโมสรตลอดทัง้ ปี

ขัน้ ตอนที่ 9

ทาความคุน้ เคยกับความคิดริเริม่ นโยบาย และทรัพยากรล่าสุดของโรตารี

การกาหนดช่วงเวลา (Timeline) สาหรับเตรียมการประกอบด้วยรายละเอียด วิธเี ตรียมตัวสาหรับบทบาทหน้าที่
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กาหนดเวลาสาหรับการเตรียมการ
ของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
(Assistant Governor Preparation Timeline)
ใช้กาหนดเวลานี้เพือ่ จัดเตรียมตัวในบทบาทของท่าน กาหนดเวลานี้ประกอบด้วยการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดและ
คาแนะนาจากผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคอื่น ๆ
มกราคม-กุมภาพันธ์ (ก่อนรับตาแหน่ ง)
เข้าใจบทบาทผู้นาที่ท่านจะต้องทางานด้วยในระดับสโมสรและภาค ควรพยายามพบปะผู้คนที่จะมี
ตาแหน่ งเดียวกันนี้ ในระหว่างปี ของท่าน
ผูน้ าภาค
ผูน้ าสโมสร
ผูว้ ่าการภาค
นายก
ผูว้ ่าการภาครับเลือก
เลขานุการหรือเลขานุการบริหาร
ผูว้ ่าการภาคนอมินี
เหรัญญิก
ผูฝ้ ึกอบรม
ผูฝ้ ึกอบรม
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคอื่น ๆ
เลขานุการหรือเลขานุการบริหาร
อดีตผูว้ ่าการภาค
กุมภาพันธ์
ทางานกับทีมผู้นาภาค
• เข้าใจโครงสร้างของทีมงานภาค และวิธก
ี ารทีส่ มาชิกทีมงานจะสนับสนุนคณะกรรมการสโมสร
• พิจารณาแผนงานการสือ
่ สารกับทีมงาน
• แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้ าหมายของภาคกับผูว้ ่าการภาครับเลือก
• ตรวจสอบกับภาคว่าท่านจะได้รบ
ั งบประมาณหรือไม่
• ตัดสินใจว่าจะจัดการ Membership Leads ในระบบออนไลน์อย่างไร
• ทางานกับผูช
้ ่วยผูว้ ่าการภาคและทีมงานภาคทีจ่ ะหมดวาระเพือ่ สร้างแผนงานทีม่ คี วามต่อเนื่อง เป็ นจริง
ได้และยังยื
่ นเพือ่ สนับสนุนสโมสร
กุมภาพันธ์-มีนาคม
เข้าใจวิ ธีการใช้เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี
• ทรัพยากรที่ My Rotary ภายใต้แท็ป Manage
• Rotary Club Central
• Membership Leads ออนไลน์ ในระดับภาค
4

|

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค

•
•
•
•

Rotary Ideas
Rotary Showcase
Discussion Groups
Brand Center

กุมภาพันธ์-มิ ถนุ ายน
 ทางานกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่จะหมดวาระ
• เรียนรูเ้ กีย
่ วกับความสาเร็จ ความท้าทาย และวัฒนธรรมของแต่ละสโมสร
• ขอคาแนะนาในการทางานกับสโมสรเหล่านี้
• ค้นหาเครื่องมือทีผ
่ ชู้ ่วยผูว้ ่าการภาคใช้เพือ่ บริหารสโมสร
• สอบถามเกีย
่ วกับแนวทางในการทางานกับแต่ละสโมสร
• ก่อนทีท
่ ่านจะรับตาแหน่ง ควรสังเกตการณ์การเยีย่ มสโมสรกับผูท้ ด่ี ารงตาแหน่งมาก่อน
 ทาความรู้จก
ั จุดแข็งและจุดอ่อนของสโมสรและใช้ข้อมูลนี้ เพื่อช่วยในการวางแผนในปี ของท่าน
•
•
•
•

•

ทบทวนเป้ าหมาย ความสาเร็จ และประเมิน (Rating) สโมสรที่ Rotary Club Central
ทบทวนรายงานสมาชิกภาพ มูลนิธิ งบดุลของสโมสร และรายงานอื่น ๆ ที่ My Rotary
อ่านจดหมายข่าวและติดตามบัญชีสอ่ื ทางสังคมของสโมสร
ประเมินสโมสรจาก
o โครงสร้างของการดาเนินงานและประสิทธิภาพ
o ความเข้มแข็งโดยรวม รวมทัง้ สมาชิกภาพ การบริจาคให้มล
ู นิธิ สถานการณ์การเงิน วิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการจัดการ และการดูแลการเงิน
ทางานกับทีมงานภาคเพือ่ สร้างแผนงานสาหรับสโมสรทีต่ อ้ งการการเอาใจใส่มากทีส่ ุดและสาหรับ
สโมสรทีท่ าได้ดแี ล้ว

กุมภาพันธ์-เมษายน
เข้าร่วมประชุมอบรมต่าง ๆ
• การสัมมนาอบรมทีมงานภาค (DTTS)
• การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS)
• การอบรมภาคประจาปี (DTA)
กุมภาพันธ์–พฤษภาคม
ทางานกับนายกรับเลือกในระหว่างการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก
• สร้างความสัมพันธ์เพือ
่ ให้เข้าใจความต้องการของนายกรับเลือก
• ส่งเสริมให้บ่งชีค
้ วามต้องการของสโมสร
• ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีส
่ โมสรสร้างบัญชี My Rotary
• ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงเป้ าหมายของสโมสร และใส่เป้ าหมายที่ Rotary Club Central
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•

•

ทาให้มนใจว่
ั ่ าเจ้าหน้าทีส่ โมสรปั จจุบนั เพิม่ ชื่อเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกใน My Rotary หรือระบบการ
จัดการของสโมสร (Club Management System) (ท่านจะได้รบั รายการเจ้าหน้าทีส่ โมสรทีย่ งั ไม่ได้
รายงานจากในเดือนมีนาคม)
o รายงานเจ้าหน้าทีส
่ โมสรของปี ถดั ไป ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
o นายกสโมสร เลขานุ การ เหรัญญิก ประธานมูลนิธแ
ิ ละประธานสมาชิกภาพสามารถเพิม่ ชื่อเจ้าหน้าที่
ใหม่ได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงวิธที ภ่ี าคและสโมสรจะจัดการเรื่อง Membership Leads ในระบบออนไลน์

เมษายน-มิ ถนุ ายน
จัดกาหนดการเยี่ยมสโมสรในระหว่างปี
• วางแผนการเยีย
่ มแต่ละสโมสรอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในแต่ละไตรมาส
• จัดกาหนดการเยีย
่ มตามความต้องการของสโมสร
• สอบถามผูช
้ ่วยผูว้ ่าการภาคคนก่อนหน้าว่าจัดทากาหนดการเยีย่ มอย่างไร
• พบกับนายกสโมสรทุกเดือน โดยพบปะกันแบบตัวต่อตัวหรือเสมือนจริง (Virtual) เพื่อเรียนรู้
ความสาเร็จและความท้าทายทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของสโมสรอยู่เสมอ
ดาเนิ นการต่อเนื อ่ ง
ต้องทาความคุ้นเคยกับความคิ ดริ เริ่ ม นโยบาย และทรัพยากรใหม่ล่าสุดของโรตารี
• บอกรับเป็ นสมาชิกจดหมายข่าวของโรตารี เช่น Rotary Leaders
• เข้าดู My Rotary บ่อย ๆ เพือ
่ รับทราบข่าวสาร วิดโี อและเรื่องราวต่าง ๆ
• ทาความคุน
้ เคยกับทรัพยากรทีม่ อี ยู่ใน My Rotary
• อ้างอิงเอกสารการบริหารงานของโรตารีเมื่อทางานกับสโมสรในเรื่องทีเ่ กีย
่ วกับนโยบาย ผูแ้ ทนฝ่ าย
สนับสนุนภาคและสโมสร (CDS) สามารถช่วยได้เช่นกัน

6

|

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค

1.4 ในระหว่างปี ของท่าน
ปี ของท่านโดยสังเขป
ท่านจะทาอะไรบ้างในระหว่างปี ทเ่ี ป็ นผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค ดูตวั อย่างจากอดีตผูว้ ่าการภาคและภาคต่าง ๆ
เมื่อเริ่ มต้นปี
• พัฒนาความสัมพันธ์ฉน
ั มิตรและร่วมมือกันกับผูน้ าสโมสร
• เริม
่ ต้นการเยีย่ มสโมสร
• แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการสือ่ สารของภาคกับผูน้ าสโมสร และกาหนดวิธกี ารในการ
ทางานกับแต่ละสโมสร
• เริม
่ ต้นวางแผนการเยีย่ มของผูว้ ่าการภาคกับสโมสร
• จัดเตรียมการสือ
่ สารกลุ่มกับนายกสโมสรของท่านทุกคนเพือ่ แบ่งปั นเรื่องเตือนความจา ประกาศต่าง ๆ
และข้อมูลทัวไป
่
• จัดให้สโมสรได้รบ
ั ทราบเกี่ยวกับเรื่องทีม่ ลี าดับความสาคัญของผูว้ ่าการภาค และความคิดริเริม่ ของภาค
อยู่เสมอ และกระตุน้ ให้ดาเนินการตามคาขอของผูว้ ่าการภาค
• ทางานร่วมกับผูก
้ ารภาคและประธานสมาชิกภาพของภาคเพือ่ พิจารณาว่าจะจัดการเรื่อง Membership
Leads อย่างไร
• ร่วมมือกับสโมสรต่าง ๆ ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ทุกเดือน / ทุกไตรมาส
ทุกเดือน
• พูดคุยกับนายกสโมสร เป็ นกลุ่มหรือแต่ละบุคคล
• ให้ขา
่ วสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั แก่ผวู้ ่าการภาคเพือ่ รวบรวมไว้ในการสือ่ สารรายเดือนถึงสโมสร เช่น โครงการ
ทีย่ อดเยีย่ ม การยกย่องสมาชิก หรือความคิดทีเ่ ป็ นนวัตกรรม
ทุกไตรมาส
• ทบทวนความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสร
• เยีย
่ มเยียนสโมสรของท่านเพือ่ ร่วมประชุมสโมสรและการประชุมคณะกรรมการบริหาร และร่วมการ
ประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) หากได้รบั เชิญ
• ใช้ Club Visit Planner เพือ
่ เตรียมการเยีย่ ม
• ประเมินสโมสรที่ Rotary Club Central หลังการเยีย
่ มแต่ละครัง้ หรือตามทีต่ กลงเห็นชอบกับผูว้ ่าการ
ภาค
• พบปะกับผูว
้ ่าการภาคเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับสโมสร หารือถึงปั ญหาต่าง ๆ และแบ่งปั น
ประสบการณ์ของท่าน
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ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
• ประเมินสถานภาพของสโมสรอย่างต่อเนื่อง และจัดการสนับสนุ นให้เหมาะกับความต้องการของสโมสร
• แนะนาการแก้ไขปั ญหาทีส
่ โมสรเผชิญในแนวทางทีน่ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
• ส่งเสริมการปฏิบต
ั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดตามทีแ่ นะนาในเอกสาร เป็ นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ : แผนผูน้ าสโมสร ช่วย
ผูน้ าสโมสรให้ใช้วธิ ปี ฏิบตั ติ ่าง ๆ เหล่านัน้
• แจ้งประธานคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาคเกีย
่ วกับความสาเร็จและความท้าทายของสโมสรในเรื่องที่
คณะกรรมการนัน้ ๆ เกีย่ วข้อง
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าผูน้ าสโมสรดูแลการเงินของกองทุนสโมสรอย่างเหมาะสม
• ส่งเสริมการเข้าร่วมงานอบรมของภาค
• สนับสนุ นการมีสว
่ นร่วมในกิจกรรมทุก ๆ เรื่องของภาค
• เข้าร่วมงานกิจกรรมสโมสร
• ให้คาแนะนาแก่ผน
ู้ าสโมสรใหม่และสมาชิกใหม่เกีย่ วกับความรูเ้ รือ่ งโรตารีและช่วยหาพีเ่ ลีย้ งให้สมาชิก
ใหม่
• ประสานงานการอบรมทีจ
่ ดั ขึน้ ตามความต้องการในระดับสโมสร เช่น ขอให้ประธานสมาชิกภาพของ
ภาคช่วยสโมสรทีไ่ ม่สามารถทาให้สมาชิกมีสว่ นร่วมได้
• บ่งชีแ
้ ละสนับสนุนการพัฒนาผูน้ าในอนาคต รวมทัง้ ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคทีเ่ ป็ นไปได้ ส่งเสริมสโมสรให้
ดาเนินโปรแกรมผูน้ าปฏิบตั กิ าร (Leadership in Action)
เมื่อสิ้ นปี
• ยกย่องและเฉลิมฉลองความสาเร็จของสโมสร
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรตระหนักว่าสิง่ ใดทีท่ าได้ดี และรักษาความเข้มแข็งนัน้ ไว้
• ทบทวนเป้ าหมายของสโมสรและแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับความก้าวหน้าไปสูก่ ารบรรลุเป้ าหมาย
นัน้
• เสนอแนะเรื่องทีต
่ อ้ งเอาใจใส่มากขึน้ ในปี ต่อไป
• แบ่งปั นการประเมินผลครัง้ สุดท้ายกับสโมสรเพือ
่ ให้พวกเขาสามารถเห็นภาพตลอดทัง้ ปี
• ทางานร่วมกับผูร
้ บั หน้าทีต่ ่อจากท่านเพือ่ เตรียมพวกเขาในการทาหน้าทีผ่ ชู้ ่วยผูว้ ่าการภาค
• พูดคุยกับผูร้ บ
ั หน้าทีต่ ่อจากท่านว่าสโมสรใดมีความก้าวหน้า และสโมสรใดต้องการการสนับสนุนเป็ น
พิเศษ
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1.5 สรุป
ท่านพร้อมทีจ่ ะเริม่ ต้นแล้วหรือยัง เพียงแต่จดจาคาแนะนาเหล่านี้:
• เรียนรูเ้ กีย
่ วกับวัฒนธรรม ความสาเร็จ และความท้าทายของแต่ละสโมสร
• สร้างความสัมพันธ์กบ
ั นายกสโมสรเพือ่ สร้างความเชื่อถือ
• ทางานกับทีมงานภาคเพือ
่ สร้างแผนงานสาหรับสโมสรทีต่ อ้ งการการเอาใจใส่มากทีส่ ุด และสโมสรที่
ทางานดีแล้ว
• ติดตามข่าวสารล่าสุดเกีย
่ วกับความคิดริเริม่ นโยบาย และทรัพยากรใหม่ ๆ ของโรตารี

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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รายละเอียดงานของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
(Assistant Governor Job Description)

บทบาทของท่านในฐานะผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคคือช่วยให้สโมสรประสบความสาเร็จและช่วยเหลือผูว้ ่าการภาค
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ ป็ นทางการของท่านมีดงั นี้
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ไปเยีย่ มแต่ละสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรม ทรัพยากร และโอกาสต่าง ๆ ของสโมสร
สนับสนุนสโมสรในการตัง้ และบรรลุเป้ าหมาย การแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการ
บรรลุขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสมาชิกภาพ การเงิน และอื่น ๆ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างสโมสรกับคณะกรรมการภาค
ประเมินศักยภาพในการเติบโตของสโมสร และเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้ผนู้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธ์ทจ่ี ะช่วยให้สโมสร
ประสบความสาเร็จ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสโมสรในกิจกรรมของภาคและคณะกรรมการต่าง ๆ
แจ้งให้ผวู้ ่าการภาคทราบถึงความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสรอยู่เสมอ
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกีย่ วกับความคิดริเริม่ ต่าง ๆ ของโรตารีอยู่เสมอ
แบ่งปั นสถานภาพของสโมสรกับผูร้ บั หน้าทีต่ ่อจากท่าน
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บทที่ 2

ทางานกับทีมงานภาค
(Working with Your District Team)
เป้ าหมายของทีมงานภาคคือการช่วยสโมสรให้ประสบความสาเร็จ ไม่ว่าท่านจะกลับมาเป็ นสมาชิกทีมงานอีก
ครัง้ หนึ่งหรือเป็ นสมาชิกใหม่ เอกสารนี้จะช่วยให้ท่านได้เรียนรูว้ ่าทีมงานภาคต้องทาอะไรบ้าง และสามารถ
ทางานร่วมกันเพือ่ ช่วยสนับสนุนสโมสรได้อย่างไร

2.1 ภาพรวมของทีมงานภาค
ทีมผูน้ าภาคประกอบด้วยผูว้ ่าการภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค คณะกรรมการต่าง ๆ ผูว้ ่าการภาครับเลือก และอดีต
ผูว้ ่าการภาค

ผูว้ า่ การภาค
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาค

คณะกรรมการภาค

โครงสร้างนี้มุ่งหมายจะช่วยทีมงานภาคในการสนับสนุนและให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นต่อความสาเร็จของสโมสร แต่
ภาคควรจะปรับให้เป็ นไปตามความต้องการ
แผนผูน้ าภาคควรจะรวมถึง
• หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของแต่ละบทบาท
• คณะกรรมการทีก
่ าหนดและคณะกรรมการทางเลือก
• วิธป
ี ฏิบตั เิ พือ่ ช่วยสโมสรในการดาเนินแผนผูน้ าสโมสร

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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2.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีร่วมกัน
สมาชิกของทีมงานภาคมีความรับผิดชอบดังนี้
• ทางานกับผูว
้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาครับเลือก ผูว้ ่าการภาคนอมินี ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค และประธาน
คณะกรรมการภาค เพือ่ กาหนดกลยุทธ์ในการบรรลุเป้ าหมาย
• ส่งเสริมและเข้าร่วมการประชุมอบรมต่าง ๆ ของภาคและการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค
• สือ
่ ข่าวสารข้อมูลระหว่างโรตารีสากล ภาคและสมาชิกสโมสร
• ทางานอย่างใกล้ชด
ิ กับผูน้ าสโมสรเพือ่ ให้การสนับสนุนและคาแนะนา
• ร่วมมือกับผูน
้ าในภูมภิ าค เช่น ผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค (RRFC) ผูป้ ระสานงานโรตารี
(RC) ผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี (RPIC) และทีป่ รึกษากองทุนถาวร/เมเจอร์กฟ๊ิ ท์
(E/MGA)
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2.3 บทบาทและคณะกรรมการที่กาหนด
นโยบายของโรตารีกาหนดบทบาทบางอย่างให้แก่ภาค หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละบทบาทมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ผู้ว่าการภาค (District Governor)
ในระหว่างวาระของท่าน สโมสรจะพึง่ พาท่านในเรื่องการเป็ นผูน้ า การสนับสนุน และแรงจูงใจ ในขณะทีส่ โมสร
ดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์และมีสว่ นร่วมในโปรแกรมต่าง ๆ ของโรตารี ผูว้ ่าการภาคจะต้องมีหน้าทีด่ งั นี้
ด้วย
• ทาให้สโมสรเข้มแข็ง ก่อตัง้ สโมสรใหม่ และเพิม
่ สมาชิก
• ส่งเสริมการบริจาคและการสนับสนุ นอื่น ๆ แก่มล
ู นิธโิ รตารี
• ปรับปรุงภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี และทาหน้าทีเ่ ป็ นโฆษกของภาค

ผู้ช่วยผู้วา่ การภาค (Assistant Governors)
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงระหว่างสโมสรทีไ่ ด้รบั มอบหมายและภาค ความสัมพันธ์ท่ีท่านสร้างขึน้ กับ
ผูน้ าสโมสรทาให้โรตารีเข้มแข็ง นอกจากนี้ผชู้ ่วยผูว้ ่าการภาคจะต้อง
• ไปเยีย
่ มสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม ทรัพยากร และโอกาส
ต่าง ๆ ของสโมสร
• สนับสนุ นสโมสรในการกาหนดและบรรลุเป้ าหมาย หาทางแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ แก้ไขข้อขัดแย้ง
และทาตามข้อกาหนดด้านการบริหารงานของภาคและโรตารีสากล
• ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป
้ ระสานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการภาค

คณะกรรมการที่กาหนด
คณะกรรมการสมาชิ กภาพ (Membership)
พัฒนา ทาการตลาด และดาเนินกลยุทธ์ของสโมสรและภาคเพือ่ การเพิม่ สมาชิก
คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image)
ช่วยโรแทเรียนให้เข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแนวทางให้สอดคล้องกับ
แบรนด์ (Brand) ของโรตารีและภาพลักษณ์สาธารณะในทางบวก จะช่วยให้โรตารีเติบโตขึน้
คณะกรรมการการเงิ น (Finance)
กากับการดูแลกองทุนของภาคโดยการพิจารณาทบทวนและแนะนาจานวนเงินค่าธรรมเนียมรายหัวของภาค
และดูแลรายรับรายจ่ายทัง้ หมดของภาค
คณะกรรมการฝึ กอบรม (Training)
สนับสนุนผูว้ ่าการภาคและผูว้ ่าการภาครับเลือกในการอบรมผูน้ าสโมสรและผูน้ าภาค และดูแลแผนการอบรม
โดยรวมของภาค
พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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คณะกรรมการมูลนิ ธิโรตารี (Rotary Foundation)
ช่วยผูว้ ่าการภาคในการให้ความรู้ ให้แรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่โรแทเรียนให้มสี ่วนร่วมในโปรแกรมของ
มูลนิธแิ ละการหาทุน ดูแลคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่ าย คือ หาทุน ทุนสนับสนุน โปลิโอพลัส ทุนสันติภาพของ
โรตารี และดูแลการเงินทุนสนับสนุน
คณะกรรมการมูลนิ ธิโรตารีจะต้องมีคณะอนุกรรมการดังต่อไปนี้
หาทุน (Fundraising)
ประสานงานเป้ าหมายการ
หาทุนของภาคสาหรับกองทุน
ประจาปี กองทุนโปลิโอพลัส
และกองทุนถาวรของโรตารี
ร้องขอการบริจาค และให้
ความรูแ้ ก่โรแทเรียนเกีย่ วกับ
ทางเลือกของการบริจาค

ทุนสนับสนุน (Grants)
ช่วยสโมสรในการสมัครขอรับ
ทุนสนับสนุนของโรตารี
และส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ใน District Grants และ Global
Grants

ทุนสันติ ภาพของโรตารี
(Rotary Peace Fellowships)
ส่งเสริมสโมสรให้มสี ว่ นร่วมใน
โปรแกรมศูนย์สนั ติภาพของโรตารี
และจัดการใบสมัครของสโมสร

โปลิ โอพลัส (PolioPlus)
สนับสนุนพันธสัญญาของ
โรตารีในการขจัดโรคโปลิโอ
และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมโปลิโอพลัส

ดูแลการเงิ นทุนสนับสนุน
(Stewardship)
ดูแลคุณสมบัตขิ องสโมสรทีม่ ี
ส่วนร่วมในทุนสนับสนุน และมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการทาให้มนใจใน
ั่
การจัดการทุนสนับสนุนด้วยความ
ระมัดระวัง และการให้ความรูแ้ ก่
โรแทเรียนในการจัดการทุนสนับสนุน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการมีคณ
ุ สมบัติและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่กาหนดแต่ละ
ชุดได้จากเอกสารหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของทีมผู้นาภาค (District Leadership Team
Responsibilities)
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2.4 คณะกรรมการทางเลือก
คณะกรรมการศิ ษย์เก่าโรตารี (Alumni)
หาหนทางทีส่ โมสรและภาคจะสามารถทาให้ศษิ ย์เก่ามีส่วนร่วมในการหาทุนของโรตารี สมาชิกภาพ และความ
พยายามในการบาเพ็ญประโยชน์
คณะกรรมการบริ การชุมชน (Community Service)
ส่งเสริมโปรแกรม กิจกรรม และทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการชุมชนและบริการด้านอาชีพ และให้การ
สนับสนุนเพิม่ เติมแก่สโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์
คณะกรรมการส่งเสริ มการเข้าประชุมใหญ่ (Convention Promotion)
ส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารีแก่สมาชิกทัวทั
่ ง้ ภาค
คณะกรรมการส่งเสริ มการเข้าประชุมใหญ่ภาค (District Conference)
วางแผนและส่งเสริมการประชุมใหญ่ภาคและช่วยให้มผี รู้ ่วมประชุมมากทีส่ ุด
คณะกรรมการโปรแกรมของภาค (District Programs)
ส่งเสริมกลุ่ม โปรแกรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของภาค ร่วมกับคณะกรรมการของแต่ละโปรแกรมหรือกลุ่มทีพ่ วก
เขาสนับสนุน ซึง่ อาจจะรวมถึงอินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ การแลกเปลีย่ นมิตรภาพของโรตารี เยาวชน
แลกเปลีย่ นของโรตารี และรางวัลผูน้ าเยาวชนโรตารี (ไรลา)
คณะกรรมการบริ การระหว่างประเทศ (International Service)
ให้แรงจูงใจแก่สโมสรในการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับบริการระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงสโมสรกับทรัพยากรและพี่
เลีย้ ง
คณะกรรมการการเสนอชื่อ (Nominating)
เสนอชื่อโรแทเรียนทีม่ คี ุณสมบัตดิ ที ส่ี ุดในการทาหน้าทีผ่ วู้ ่าการภาค
คณะกรรมการโรทาแรคท์ (Rotaract)
ช่วยผูว้ ่าการภาคในการเผยแพร่โรทาแรคท์ ส่งเสริมการก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ และการบริหารงาน
โรทาแรคท์ภายในภาค
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทางเลือกแต่ละชุดได้
จากเอกสารหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของทีมผู้นาภาค (District Leadership Team Responsibilities)

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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2.5 ทางานร่วมกันกับผู้อื่นและทางานกับสโมสรต่าง ๆ
ท่านได้เรียนรูม้ ากขึน้ เกี่ยวกับบทบาทของทีมงานภาค ลองคิดดูว่าท่านจะทางานกับสมาชิกทีมงานและผูน้ าใน
ภูมภิ าคได้อย่างไร เพือ่ วัตถุประสงค์เหล่านี้
• ให้การสนับสนุ นตามทีส
่ โมสรต้องการ
• ส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างสโมสรและภาค

ท่านจะทางานกับสโมสรอย่างไร
ทีมงานภาคเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญยิง่ สาหรับสโมสร โดยเฉพาะอย่างยิง่ สโมสรทีต่ อ้ งใช้ความพยายามอย่างมาก
คาแนะนาสาหรับการเริม่ ต้นมีดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1
พูดคุยกับสมาชิกทีมงานภาคและอดีตผูน้ าภาคเพือ่ เรียนรูว้ ่าสโมสรทางานกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคอื่น ๆ อย่างไร
ขัน้ ตอนที่ 2
ทบทวนข้อมูลใน Rotary Club Central เพือ่ กาหนดว่าสโมสรใดทีท่ ่านต้องการทางานด้วยและการสนับสนุน
ประเภทใดทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อสโมสรมากทีส่ ุด
ขัน้ ตอนที่ 3
อย่าลืมสอบถามถึงสิง่ ทีส่ โมสรต้องการมากทีส่ ุด การเป็ นหุน้ ส่วนทีป่ ระสบความสาเร็จขึน้ อยู่กบั การสือ่ สารทีเ่ ปิ ด
กว้าง
ขัน้ ตอนที่ 4
ส่งเสริมสโมสรให้ดขู อ้ เสนอแนะในเอกสาร เป็นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ : แผนผูน้ าสโมสร ซึง่ มีคาแนะนาในการ
ทาให้สโมสรมีความกระตือรือร้น และทาให้สมาชิกใหม่และสมาชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วม

ท่านจะทางานร่วมกันอย่างไร
• การทางานร่วมกันเป็ นทีมอย่างไรจึงจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนสโมสร เรียนรูบ้ ทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่ าย เรื่องทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และเป้ าหมายเพือ่ ให้การสนับสนุนได้มากทีส่ ุด
• กาหนดว่าโครงการและกิจกรรมใดทีท่ มี งานของท่านสามารถมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้เกิดผลกระทบสูงสุด
• ทบทวนกระบวนการในการวางแผนกิจกรรมของภาคและการสนับสนุนสโมสร ถามตัวท่านเองว่าสโมสร
ได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการจากทีมงานหรือไม่
• รวบรวมความเชีย่ วชาญและทักษะของสมาชิกทีมงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ของภาค
• มีโอกาสอะไรบ้างในการร่วมมือกับภาค เริม่ ต้นด้วยการดูเป้ าหมายของภาคและพิจารณาคาถามเหล่านี้
16
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◦ เป้ าหมายนี้จะมีผลต่อเรื่องอื่น ๆ อะไรบ้าง? เรื่องสมาชิกภาพ? ภาพลักษณ์สาธารณะหรือเรื่องอื่นใด?
◦ มีใครอีกบ้างในทีมงานทีจ่ ะช่วยในการทางานไปสูเ่ ป้ าหมายนี้ได้?
◦ มีโครงการอะไรบ้างทีเ่ ราสามารถร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ได้?
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2.6 ทางานร่วมกับผู้นาในภูมิภาค
ผูน้ าในภูมภิ าคและทีมงานมีความเชีย่ วชาญในเรื่องสมาชิกภาพ มูลนิธโิ รตารี ภาพลักษณ์สาธารณะ และการหาทุน
พวกเขาสนับสนุนภาคมากมายและสามารถเสนอการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด รายงานเกีย่ วกับแนวโน้มต่าง ๆ และแนะนา
ขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างละเอียด ควรทางานร่วมกับพวกเขาเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายของภาค
ท่านทราบหรือไม่ว่าผูน้ าในภูมภิ าคแต่ละคนสามารถช่วยให้ท่านประสบความสาเร็จได้ พิจารณาการปฏิบตั งิ าน
ของผูน้ าแต่ละคนและใส่เครื่องหมายในข้อทีถ่ ูกต้อง
RRFC

RC

RPIC

E/MGA

1) เพิม่ พูนการมีสว่ นร่วมในกองทุนประจาปี ทุน
สนับสนุนและโปรแกรมต่าง ๆ
2) ตระหนักถึงแนวโน้มสมาชิกภาพ และความ
ท้าทายในภาคของท่าน
3) บ่งชีแ้ ละเชิญชวนผูบ้ ริจาคเมเจอร์โดนเนอร์
4) ส่งเสริมกลยุทธ์ในการสนับสนุนเมเจอร์กฟ๊ิ ท์
5) ค้นหาและบอกเล่าเรื่องราวเกีย่ วกับคนพูด
จริงทาจริง (People of Action) ทีน่ ่าสนใจ
6) หาโอกาสในการก่อตัง้ สโมสรโรตารี และ
สโมสรโรทาแรคท์ใหม่
7) พัฒนาเอกสารการรณรงค์ภาพลักษณ์
สาธารณะ
8) สมัครขอรับทุนสนับสนุน
RRFC (Regional Rotary Foundation Coordinators) – ผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
RC (Rotary Coordinators) – ผูป้ ระสานงานโรตารี
RPIC (Rotary Public Image Coordinators) – ผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะ
E/MGA (Endowment/Major Gifts Advisers) – ทีป่ รึกษากองทุนถาวร/เมเจอร์กฟ๊ิ ท์
คาตอบ
1) RRFC 2) RC 3) E/MGA 4) E/MGA 5) RPIC 6) RC 7) RPIC 8) RRFC
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2.7 แผนการสื่อสาร
พิจารณาว่าข้อมูลประเภทใดทีท่ ่านต้องการจะสือ่ สาร จะส่งออกไปด้วยวิธใี ดและบ่อยเพียงใด วิธกี ารทีท่ ่านจะ
ทาให้มนใจว่
ั ่ าภาคได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการมีดงั นี้
• ผูช
้ ่วยผูว้ ่าการภาคสามารถถ่ายทอดข่าวสารให้แก่ผวู้ ่าการภาค คณะกรรมการภาคและสโมสรต่างๆ
• คณะกรรมการภาคสามารถสือ
่ สารโดยตรงกับคณะกรรมการสโมสร
มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในภาคของท่านอย่างไร?
ใช้รายการตรวจสอบเพือ่ กาหนดว่าข้อมูลในปั จจุบนั ควรจะถูกสือ่ สารในหมู่สโมสร ภาค และโรตารีสากล
อย่างไร?
ข่าวสารล่าสุดจากโรตารีสากล
• ใครในทีมงานทีผ
่ วู้ ่าการภาคควรจะบอกเป็ นคนแรก?
• ควรส่งข่าวสารให้สโมสรเร็วเพียงใด ท่านจะกาหนดลาดับความสาคัญของสารอย่างไร?
• จะสือ
่ สารสาคัญออกไปอย่างไร เช่น บอกแต่ละคนด้วยตนเอง โดยโทรศัพท์หรืออีเมล จดหมายข่าว?
• จะมีสมาชิกในทีมงานหลายคนทีร่ บ
ั ผิดชอบในการถ่ายทอดข้อมูลประเภทต่าง ๆ หรือไม่?
• ใครจะเป็ นผูส
้ อ่ื ข่าวสารอะไรบ้าง?
การสื่อสารระหว่างสโมสร ภาค และโซน
• ข้อมูลข่าวสารประเภทใดทีภ
่ าคต้องการได้รบั จากสโมสร?
• ท่านจะให้ขอ
้ มูลข่าวสารแก่ผวู้ ่าการภาคอย่างไร?
• ผูว
้ ่าการภาคจะสือ่ สารข้อมูลกับท่านอย่างไร?
• ผูว
้ ่าการภาคจะทางานกับสโมสรโดยตรงภายใต้สถานการณ์ใด?
• จะแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารจากผูน
้ าในภูมภิ าคให้แก่สโมสรอย่างไร?
• ผูน
้ าในภูมภิ าคจะทางานโดยตรงกับสโมสรภายใต้สถานการณ์ใด?

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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2.8 ทบทวน
ทบทวนสิง่ ทีท่ ่านได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการทางานกับทีมงานภาคโดยจับคู่สมาชิกทีมงานภาคทางด้านซ้ายมือกับ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือโอกาสในความร่วมมือกับสมาชิกทีมงานภาคทางด้านขวามือ
1. ผูว้ ่าการภาค

ก. หาแนวทางทีส่ โมสรและองค์กรบาเพ็ญประโยชน์ใน
ท้องถิน่ สามารถร่วมมือกันได้

2. คณะกรรมการบริการชุมชน

ข. ทางานร่วมกับคณะกรรมการภาคอื่น ๆ เพือ่ ทาให้
ศิษย์เก่ามีสว่ นเกีย่ วข้องในกิจกรรมของสโมสรและ
ภาค

3. คณะกรรมการการเงิน

ค. เชื่อมโยงสโมสรกับทรัพยากรสาหรับโครงการเพือ่
ช่วยในการสมัครขอรับทุน Global Grants

4. คณะกรรมการสมาชิกภาพ มูลนิธโิ รตารีและ
ภาพลักษณ์สาธารณะ

ง. วางแผนและจัดเวิรค์ ช้อปเป็นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ
(Be a Vibrant Club)

5. ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค

จ. ทางานกับประธานมูลนิธโิ รตารีเพือ่ จ่ายทุนสนับสนุน

6. คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ

ฉ. ส่งเสริมความต่อเนื่องโดยการทางานกับผูน้ าภาคใน
อดีต ปั จจุบนั และอนาคต

7. คณะกรรมการศิษย์เก่า

ช. ประเมินศักยภาพของสโมสรเพือ่ การเติบโตและเป็ น
พีเ่ ลีย้ งให้กบั ผูน้ าสโมสร

ท่านจะสามารถให้การสนับสนุนตามทีส่ โมสรต้องการเพือ่ ให้บรรลุความสาเร็จได้ โดยการสร้างสัมพันธ์ต่อกัน
ส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

1) ฉ
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คาตอบ
3) จ 4) ง 5) ช

6) ค

7) ข

บทที่ 3

การสนับสนุนสโมสรของท่าน
(Supporting Your Clubs)

3.1 การเริ่มต้น
ท่านเป็ นผู้สนับสนุนหลักของสโมสร พิ จารณาดูแต่ละสโมสรในภาพรวมและจัดการสนับสนุนให้
เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตัวของสโมสร
ก่อนทีจ่ ะเริม่ วาระตาแหน่งของท่าน ควรคิดว่าท่านจะทาความรูจ้ กั กับสโมสรอย่างไร เพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้การ
สนับสนุนและทรัพยากรทีส่ โมสรต้องการ เริม่ ต้นด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์กบั นายกรับเลือกและเรียนรู้
เกีย่ วกับความท้าทายต่าง ๆ ทีพ่ วกเขากาลังเผชิญอยู่ และเป้ าหมายทีพ่ วกเขาต้องการบรรลุผลสาเร็จ
ท่านจาเป็ นจะต้องเข้าใจความเข้มแข็งและความต้องการของแต่ละสโมสรในเรื่องของสมาชิกสภาพ การบริจาค
ให้มลู นิธิ การดาเนินงาน และการจัดการและดูแลการเงิน ขอความคิดเห็นเกีย่ วกับสโมสรจากผูช้ ่วยผูว้ ่าการ
ภาคทีก่ าลังจะหมดวาระ การประเมินสโมสรแต่ละสโมสรโดยภาพรวมจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าควรจะให้การ
สนับสนุนอะไรบ้างโดยร่วมมือกับผูว้ ่าการภาค

สมาชิ กภาพ
ท่านจะสามารถประเมินสมาชิกภาพของแต่ละสโมสรได้ดงั นี้
• พิจารณารายงานการเติบโตของสโมสร (Club Growth) และรายงานการเติบโตและการดารงอยู่ของ
สมาชิก (Member Viability and Growth) ที่ Rotary Club Central เพือ่ ให้เข้าใจถึงแนวโน้มสมาชิกภาพ
และอัตราการรักษาสมาชิก
• พูดคุยกับนายกสโมสรถึงวิธท
ี ส่ี โมสรจัดการกับ Membership Leads ในระบบออนไลน์ พิจารณารายงาน
ต่อไปนี้ท่ี My Rotary เพือ่ เรียนรูเ้ กี่ยวกับ Membership Leads ทีส่ โมสรได้รบั มอบหมายมา
o Active and Historical Membership Leads Report
o Membership Leads Executive Summary

ประวัติการบริ จาคให้มลู นิ ธิโรตารี
ท่านจะเข้าใจประวัตกิ ารบริจาคของสโมสรได้โดยปฏิบตั ดิ งั นี้:
• พิจารณาเป้ าหมายการบริจาคให้มล
ู นิธใิ นปั จจุบนั ความก้าวหน้า และการบรรลุผลสาเร็จในการบริจาคให้
มูลนิธิ ที่ Rotary Club Central โดยพิจารณาการบริจาคกองทุนประจาปี การบริจาคกองทุนโปลิโอพลัส
และเมเจอร์โดนเนอร์
• พิจารณารายงานต่าง ๆ ที่ Rotary Club Central เช่น Club Fundraising Analysis, Club Recognition
Summary และ Monthly Contribution
พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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ทางานร่วมกับประธานมูลนิธโิ รตารีของภาคเพือ่ เพิม่ ยอดการบริจาคในภาค

•

โครงสร้างและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
พูดคุยกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคทีก่ าลังจะหมดวาระและนายกรับเลือกเพือ่ เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับการดาเนินงาน
ของแต่ละสโมสร ท่านอาจจะถามคาถามดังต่อไปนี้
• สโมสรมีแผนกลยุทธ์หรือไม่
• ผูน
้ าสโมสรใส่เป้ าหมายประจาปี ท่ี Rotary Club Central หรือไม่
• สโมสรมีผน
ู้ าทีม่ คี วามกระตือรือร้นและมีสว่ นร่วมหรือไม่
• มีกระบวนการในการทาให้มนใจเกี
ั่
ย่ วกับความต่อเนื่องของผูน้ าหรือไม่
• สมาชิกเข้าร่วมงานกิจกรรมและสัมมนาของภาคหรือไม่

การจัดการการเงิ นและการดูแลกองทุน
สถานภาพการเงินของสโมสรเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ สอบถามเจ้าหน้าทีส่ โมสรหรือผูช้ ่วยผู้ว่าการภาคทีจ่ ะหมด
วาระเพือ่ เรียนรูว้ ่าแต่ละสโมสรจัดการการเงินอย่างไร ดังต่อไปนี้
• สโมสรอนุ มต
ั งิ บประมาณสาหรับปี โรตารีทจ่ี ะมาถึงหรือไม่? แต่งตัง้ เหรัญญิกหรือไม่? และมีบญ
ั ชีธนาคาร
แยกระหว่างการบริหารงานกับการหาทุนหรือกองทุนสาหรับโครงการหรือไม่ ?
• สโมสรบรรลุเป้ าหมายในการหาทุนหรือไม่?
• สโมสรชาระค่าบารุงภาคและค่าบารุงโรตารีสากลตรงตามเวลาหรือไม่ ?
• เหรัญญิกได้รายงานการเงินล่าสุดของสโมสรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรอย่างสม่าเสมอหรือไม่ ?

การประเมิ นสโมสร
หน้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างหนึ่งของท่านคือส่งเสริมให้สโมสรประเมินว่าพวกเขาเป็ นอย่างไร การตรวจสอบการ
ปฏิบตั แิ ละประเพณีของสโมสรจะช่วยให้สโมสรเรียนรูส้ งิ่ ทีท่ าได้ดแี ละสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง ช่วยสโมสรให้เริม่ ต้น
โดย
• ขอให้ผน
ู้ าสโมสรทาการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check)
• แนะนาให้นายกสโมสรรับข้อมูลย้อนกลับผ่านการสารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member
Satisfaction Survey)
• ส่งเสริมการใช้ Club Planning Assistant เพือ
่ ช่วยสโมสรในการจัดการกับความท้าทายเฉพาะเรื่องของ
สโมสร
ท่านสามารถหาลิงค์ของทัง้ 3 เรื่องจากส่วนทรัพยากร (Resources) ที่ My Rotary แจ้งให้สโมสรทราบว่าพวก
เขาสามารถติดต่อกับท่านหากมีคาถามเกีย่ วกับวิธกี ารประเมินเหล่านี้ หรือควรจะทาอย่างไรกับผลทีไ่ ด้รบั

สโมสรจะมีปัญหาเมื่อใด
ตามธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี สโมสรจะต้อง
• ดาเนินตามวัตถุประสงค์ของโรตารี
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•
•
•
•

ทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความสาเร็จซึง่ เกี่ยวข้องกับการบริการ 5 แนวทาง
ทาให้สมาชิกภาพของโรตารีมคี วามเข้มแข็ง
สนับสนุนมูลนิธโิ รตารี
พัฒนาผูน้ าระดับเหนือสโมสร

สโมสรทีต่ อ้ งใช้ความพยายามเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้หรือมีมาตรฐานขัน้ ต่าน้อยกว่าทีร่ ะบุ อาจจะ
ต้องการความเอาใจใส่เป็ นพิเศษจากท่านและผูน้ าสโมสรคนอื่น ๆ
สโมสรโรตารีควรจะดาเนินการได้ดงั นี้:
• มีการประชุมสม่าเสมอ
• ทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทต
่ี อบสนองความต้องการในชุมชนท้องถิน่ และ/หรือ ชุมชนในประเทศอื่น
• ยอมรับการเยีย
่ มของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาคหรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ ของโรตารีสากล
• ชาระค่าบารุงโรตารีสากลรายหัว
• บอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารฉบับภูมภ
ิ าคของโรตารี
• ทาประกันความรับผิดตามความเหมาะสมกับภูมภ
ิ าค (สาหรับสโมสรในสหรัฐเท่านัน้ )
• ปฏิบต
ั ใิ ห้สอดคล้องกับธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากล และประมวลนโยบายของโรตารี
• ชาระค่าสมาชิกภาพต่อโรตารีสากลและค่าบารุงภาคโดยไม่รบ
ั ความช่วยเหลือจากภายนอก
• แจ้งรายชื่อสมาชิก ที่เ ป็ น ปั จจุ บ น
ั ในฐานข้อ มูลของโรตารี โดยใช้ My Rotary หรือระบบการจัดการของ
สโมสร (Club Management System)
• แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในสโมสรด้วยไมตรีจต
ิ
• ให้ความร่วมมือกับภาคอยู่เสมอ
• ให้ความร่วมมือกับโรตารีสากลโดยไม่ทาการฟ้ องร้องโรตารีสากล มูลนิธโิ รตารี มูลนิธท
ิ ่มี คี วามสัมพันธ์
กัน (Associate Foundations) หรือสานักงานระหว่างประเทศของโรตารี
• ดาเนินการตามกระบวนการพิจารณาการเลือกตัง้ ตามทีก
่ าหนดในข้อบังคับของโรตารีสากล ข้อ 13.030
ท่านจะต้องแจ้งให้ผวู้ ่าการภาคทราบว่ามีสโมสรใดบ้างทีไ่ ม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้
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3.2 ทางานกับผู้วา่ การภาค
หน้าทีห่ ลักอีกอย่างหนึ่งของท่านคือการสนับสนุนผูว้ ่าการภาค ในฐานะทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างผูน้ าสโมสร
และผูน้ าภาค ท่านจะต้องแบ่งปั นข้อมูลเกีย่ วกับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของสโมสรกับผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่า
การภาครับเลือก และคณะกรรมการภาคตามความเหมาะสม การปรึกษาหารือเหล่านี้จะส่งเสริมความต่อเนื่อง
และช่วยผูน้ าให้สามารถจัดการกับความท้าทายทีด่ าเนินอยู่ ผูว้ ่าการภาคอาจจะสอบถามถึงข้อมูลสถานภาพ
ตามปกติในปั จจุบนั
วิธกี ารหนึ่งในการสือ่ สารเกี่ยวกับสถานภาพของสโมสรคือการใช้เมนู Rate Clubs ของ Rotary Club Central
ซึง่ ท่านจะสามารถเขียนข้อเสนอแนะหลังจากการไปเยีย่ มสโมสร หรือตามทีไ่ ด้ตกลงกับผูว้ ่าการภาค ดู
รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ได้ในหัวข้อ “จัดให้การเยีย่ มของผูว้ ่าการภาคเกิดประโยชน์สงู สุด” ที่
ศูนย์การเรียนรู้ (หลักสูตร Maximizing Governor Visits ที่ Learning Center)
ผูว้ ่าการภาคอาจจะขอให้ท่านตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องดังต่อไปนี้กบั สโมสร :
• การสร้างบัญชี My Rotary
• การกาหนดเป้ าหมาย
• การใส่เป้ าหมายและทาเป้ าหมายให้เป็ นปั จจุบน
ั ที่ Rotary Club Central
• การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค การอบรมภาคประจาปี การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก และ
งานกิจกรรมอื่น ๆ ของภาค
• การทาให้สมาชิกภาพมีความหลากหลายเพือ
่ สะท้อนถึงประชากรในชุมชนของสโมสร
• การใช้สอ
่ื ทางสังคมเพือ่ ส่งเสริมสโมสร
• การจัดงานวันโปลิโอโลก สัปดาห์โรทาแรคท์และสัปดาห์อน
ิ เทอร์แรคท์ และงานกิจกรรมอื่น ๆ
• วันครบกาหนดในการรายงานชื่อเจ้าหน้าทีส
่ โมสร ใบแจ้งหนี้สโมสร และการเสนอชื่อเพือ่ รับรางวัล

24

|

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค

3.3 การกาหนดเป้ าหมาย
บ่งชีเ้ รื่องทีส่ โมสรสามารถปรับปรุงได้เพือ่ ช่วยในการกาหนดและปรับเป้ าหมาย ส่งเสริมให้สโมสรกาหนด
เป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารของโรตารี (Rotary’s Action Plan) และเป้ าหมายของภาค
Rotary Club Central เป็ นเครื่องมือทีม่ ปี ระโยชน์สาหรับการจัดการและติดตามเป้ าหมายของสโมสร ท่านสามารถ
หารายงานต่างๆ เกีย่ วกับแนวโน้มสมาชิกภาพ การบาเพ็ญประโยชน์ ภาพลักษณ์สาธารณะและการหาทุนได้
ส่งเสริมให้สโมสรใช้ Rotary Club Central เพือ่ กาหนดและใส่เป้ าหมาย ซึง่ จะทาให้งา่ ยสาหรับผูน้ าทีจ่ ะเข้ามารับ
ตาแหน่งในการดูประวัตขิ องสโมสรและสาหรับผูน้ าภาคทีจ่ ะติดตามความก้าวหน้าของสโมสรไปสูเ่ ป้ าหมาย
Rotary Club Central ส่งเสริมความต่อเนื่องของการเป็ นผูน้ า เพิม่ พูนความโปร่งใส และช่วยประหยัดกระดาษ

การกาหนดเป้ าหมาย (Goal Setting)
การกาหนดเป้ าหมายเป็ นเรื่องสาคัญต่อปี โรตารีทป่ี ระสบความสาเร็จเพราะเป็ นการกาหนดแผนปฏิบตั กิ าร

ขัน้ ตอนที่ 1
วิ เคราะห์ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของสโมสร
พบกับนายกรับเลือกเพือ่ พิจารณาทบทวนแนวโน้มของสโมสรในอดีตและการปฏิบตั ใิ นปั จจุบนั ใช้ผลทีไ่ ด้รบั
จากการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) เพือ่ ให้รบั รูค้ วามเข้มแข็งและ
ความอ่อนแอของสโมสร

ขัน้ ตอนที่ 2
พัฒนาเป้ าหมาย
เป้ าหมายควรจะวัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสาเร็จ และมีกาหนดเวลาชัดเจน ท่านอาจจะต้องช่วย
ผูน้ าสโมสรในการกาหนดเป้ าหมายทีจ่ ะทาให้สโมสรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้
สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วม ต้องจัดการให้นายกรับเลือกใส่เป้ าหมายของสโมสรที่ Rotary Club Central ก่อนวันที่
1 กรกฎาคม

ขัน้ ตอนที่ 3
สร้างแผนปฏิ บตั ิ การ
หลังจากทีส่ โมสรได้พฒ
ั นาเป้ าหมายแล้ว ต้องมันใจว่
่ าสโมสรมีแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายเหล่านัน้
ตัวอย่างเช่น สโมสรอาจจะแบ่งเป้ าหมายออกเป็ นขัน้ ตอนเล็ก ๆ เพือ่ ให้จดั การได้โดยมีวนั ครบกาหนด และ
กาหนดจุดสาคัญทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมาย
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ขัน้ ตอนที่ 4
ประเมิ นความก้าวหน้ า
ส่งเสริมให้นายกสโมสรทาเป้ าหมายให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอและติดตามความก้าวหน้าที่ Rotary Club Central
เพือ่ ทีท่ ่านจะสามารถทบทวนเป้ าหมายเหล่านัน้ ก่อนการไปเยีย่ ม ควรพูดคุยถึงความก้าวหน้าของสโมสรกับ
นายกในระหว่างการเยีย่ ม
 หลังจากที่ผ้วู ่าการภาคได้มอบหมายสโมสรต่าง ๆ ให้ท่านดูแลแล้ว ควรใช้ My Rotary เพื่อเรียนรู้
ให้มากขึ้นเกี่ยวกับสโมสร และใช้ Rotary Club Central เพื่อตรวจสอบเป้ าหมายของสโมสร
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3.4 การเยี่ยมสโมสร
เมื่อทราบว่าสโมสรดาเนิ นการอย่างไรแล้ว ท่านจะสามารถหากลยุทธ์ที่จะสนับสนุนสโมสร และ
วางแผนงานการเยี่ยมที่จะเป็ นประโยชน์ได้
ควรวางแผนไปเยีย่ มสโมสรต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ครัง้ ในหนึ่งปี (บางสโมสรอาจจะต้องการการสนับสนุนมากกว่า
นัน้ ) เตรียมการไปเยีย่ มของท่านโดย:
• ทบทวนเป้ าหมายของสโมสร การบริจาคให้มล
ู นิธิ รายงานสมาชิกภาพ และกิจกรรมโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ท่ี Rotary Club Central
• ใช้ Assistant Governor Club Visit Planner เพือ
่ ช่วยในการวางแผนการเยีย่ ม
การเยีย่ มสโมสรมักจะเป็ นในระหว่างการประชุมปกติของสโมสร

คาแนะนาสาหรับการเยี่ยมสโมสร
ก่อนการเยีย่ ม ควรสอบถามนายก นายกรับเลือกและนายกนอมินี (หากมีการเลือกแล้ว) ว่าพวกเขาต้องการ
อะไรบ้างจากท่านหรือภาค
ย้าเตือนเรื่องต่าง ๆ หรือข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญจากภาค
ส่งเสริมงานอบรมต่าง ๆ ทีก่ าลังจะเกิดขึน้ โดยการแจ้งสมาชิกว่าจะได้รบั ประโยชน์อย่างไรในการเข้าร่วม โดย
เจาะจงประเด็น
ใช้การเยีย่ มของท่านเพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูน้ าและสมาชิกสโมสร
ร่วมงานกิจกรรมของสโมสรในขณะอยู่ทส่ี โมสร ยิง่ ท่านมีสว่ นร่วมและเป็ นทีส่ งั เกตเห็นได้มากเท่าใด ท่านก็จะ
ถูกมองว่าเข้าถึงได้และคอยช่วยเหลือมากขึน้ เท่านัน้

แนวทางอื่นในการสานสัมพันธ์กบั สโมสร
การไปเยีย่ มด้วยตนเองอาจจะไม่สามารถทาได้บ่อย ๆ ขึน้ อยู่กบั ระยะทางตามภูมศิ าสตร์ จานวนสโมสรทีท่ ่าน
สนับสนุนและประเภทของการสนับสนุนทีส่ โมสรต้องการ ท่านยังสามารถสานสัมพันธ์กบั สมาชิกสโมสรทาง
โทรศัพท์ วิดโี อแชทและอีเมล ไม่ว่าจะกับแต่ละบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม
การพูดคุยกับนายกสโมสรเป็ นการส่วนตัวสามารถสร้างสายสัมพันธ์ และช่วยให้ทงั ้ ท่านและนายกจัดการกับ
ความต้องการเฉพาะเรื่องและประเด็นทีม่ คี วามอ่อนไหวได้ และยังเป็ นช่วงเวลาทีด่ ใี นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสรด้วย
การเป็ นผูน้ าในการประชุมกลุ่มนายกสโมสรแบบพบปะกันหรือทางโทรศัพท์ ยังช่วยนายกสโมสรในการพัฒนา
ความสัมพันธ์เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะสามารถเรียนรูแ้ ละสนับสนุนซึง่ กันและกันได้
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การเข้าถึงสโมสร
วิธกี ารทีท่ ่านเข้าถึงสโมสรสามารถทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในการทีพ่ วกเขายอมรับจะทางานกับท่าน
ดูคาแนะนาจากอดีตผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคในการพัฒนาความสัมพันธ์ทม่ี นคงกั
ั ่ บสโมสร
① สร้างความสัมพันธ์กบ
ั สโมสรเพื่อทาให้เกิ ดความเชื่อถือ

ด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
• ไปเยีย
่ มสโมสรให้เร็วทีส่ ุดในระหว่างปี
• ทาตัวให้ว่างและเข้าถึงได้
• เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพือ
่ ให้ผนู้ าสโมสรได้ทาความรูจ้ กั กับท่าน
• ยกย่องความสาเร็จของสมาชิกสโมสรในการประชุมต่าง ๆ
② มีความเห็นอกเห็นใจ

รับฟั งสมาชิกของสโมสรทีท่ ่านดูแล ให้แนวทางและคาแนะนา รูว้ ่าเวลาใดทีค่ วรจะเข้าถึงมากทีส่ ุดเพือ่ ไม่ให้
เป็ นการรบกวน
③ แจ้งสมาชิ กว่าพวกเขาจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากท่าน

สโมสรอาจจะลังเลทีจ่ ะติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบางสถานการณ์เพราะไม่มนใจว่
ั ่ าผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคจะ
สามารถช่วยได้ ต้องทาให้รวู้ ่าพวกเขาสามารถคาดหวังในตัวท่าน และท่านสามารถเสนออะไรให้พวกเขา
ได้บา้ ง
④ ตระหนักว่าแต่ละสโมสรดาเนิ นการแตกต่างกัน

ควรจาเอาไว้ว่า มิได้มเี พียงแนวทางเดียวทีจ่ ะบริหารสโมสร จะช่วยให้ท่านและผูว้ ่าการภาคมีความ
คาดหวังทีเ่ ป็ นไปได้เกีย่ วกับเป้ าหมายและวิธกี ารทีส่ โมสรจะทางานกับท่าน
⑤ เข้าใจรายละเอียดเรื่องที่ท้าทายของสโมสร

สิง่ ทีไ่ ด้ผลดีในสถานการณ์หนึ่ง อาจจะไม่ได้ช่วยในอีกสถานการณ์หนึ่ง ควรพูดคุยกับผู้นาสโมสรเพือ่ ให้
เข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหารวมทัง้ ความเข้มแข็งเฉพาะตัวของสโมสร ใช้สงิ่ ทีท่ ่านเรียนรูเ้ พือ่ แนะนาพวกเขา
ในการแก้ปัญหาและใช้กลยุทธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
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3.5 จัดการสนับสนุนของท่านให้ตรงกับความต้องการ
สโมสรแต่ละสโมสรมีความเข้มแข็งและความอ่อนแอแตกต่างกันไป ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคต้องช่วยสโมสรให้ประสบ
ความสาเร็จโดยการให้คาแนะนาและทรัพยากรทีต่ รงกับความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละสโมสร ทาตาม
ขัน้ ตอนต่อไปนี้เพือ่ ให้เข้าใจถึงความท้าทายของสโมสร และจัดการสนับสนุนของท่านให้ตรงกับความต้องการ
ของสโมสร
① บ่งชี้ปัญหาและสาเหตุ
รับฟั งผูน้ าสโมสรและตัง้ ถามคาถามทีไ่ ตร่ตรองมาดีแล้ว เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าท่านเข้าใจไม่เพียงแต่ปัญหาแต่รวมถึง
สาเหตุของปั ญหาด้วย ทดลองทาตามเทคนิคการตัง้ คาถามดังนี้:
1. บันทึกปั ญหา
2. คาถาม: เหตุใดจึงเกิดปั ญหานี้ หากสาเหตุคอื พฤติกรรมของใครบางคน ต้องค้นหาว่าแรงจูงใจของ
พฤติกรรมนัน้ คืออะไร
3. เปลีย่ นคาตอบแต่ละข้อไปเป็ นคาถามต่อไปว่าเหตุใด
4. ทาตามขัน้ ตอนที่ 2 และ 3 ซ้า ๆ จนกว่าจะพบสาเหตุของปั ญหา
ท่านยังสามารถขอให้สโมสรทาการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) และ
ทาการสารวจสมาชิกเพือ่ เรียนรูใ้ นสิง่ ทีส่ มาชิกชอบและไม่ชอบเกีย่ วกับสโมสร ใช้คาตอบทีไ่ ด้รบั เพือ่ ช่วยในการ
กาหนดสาเหตุของปั ญหา

ให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริ งแก่สโมสร
หลังจากทีท่ ่านได้คน้ พบสาเหตุของปั ญหา จัดการให้สโมสรปฏิบตั กิ ารโดยสอบถามความคิดเห็นของพวกเขาใน
การแก้ไขปั ญหานัน้
② สร้างสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ
สโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอ (Vibrant Club) จะทาให้สมาชิกมีสว่ นร่วม ดาเนินโครงการทีม่ คี วามหมายและทดลอง
ความคิดเห็นใหม่ๆ ช่วยสโมสรของท่านให้มคี วามตื่นตัวมากขึน้ โดยการใช้การปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดตามรายการ
ข้างล่างนี้

สโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ
ช่วยสโมสรให้เติบโตขึน้ โดยการแนะนาการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดเหล่านี้
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1) จัดทาแผนระยะยาว (Make Long-Term Plans)
สอบถามสโมสรว่าพวกเขาต้องการจะเป็ นอย่างไรในอีก 3-5 ปี ขา้ งหน้า ต้องการสมาชิกภาพทีม่ ี
ความหลากหลายมากขึน้ หรือไม่? พวกเขาสนใจในการทาให้ชุมชนมีความเกีย่ วข้องกับกิจกรรม
สโมสรมากขึน้ หรือไม่? หรือสนใจในการทาโครงการทีม่ คี วามหมายมากขึน้ หรือไม่?
ช่วยให้สโมสรบรรลุเป้ าหมายเหล่านี้และมากกว่านี้โดยการให้จดั ทาแผนกลยุทธ์และกาหนด
เป้ าหมายทีส่ ามารถบรรลุได้ใน 3-5 ปี

2) กาหนดเป้ าหมายประจาปี (Set Annual Goals)
เป็ นการง่ายขึน้ ทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายระยะยาวเมื่อมีการแบ่งออกเป็ นเป้ าหมายประจาปี ท่ีเล็กลง
Rotary Club Central สามารถช่วยสโมสรในการเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ไปสูเ่ ป้ าหมายเล็ก ๆ ทีส่ ามารถ
บรรลุผลได้รวดเร็วขึน้

3) จัดการประชุมที่มีส่วนร่วม (Hold Engaging Meetings)
การประชุมทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารและมีชวี ติ ชีวาจะทาให้สมาชิกมีความตื่นเต้นเกีย่ วกับสโมสร
ท่านควรแนะนาให้สโมสรใช้แบบสารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey)
เพือ่ เรียนรูส้ งิ่ ทีส่ มาชิกชอบและไม่ชอบเกีย่ วกับการประชุม และรับฟั งความคิดเห็นเพือ่ การปรับปรุง

4) สร้างแผนการสื่อสาร (Have a Communication Plan)
ส่งเสริมให้แต่ละสโมสรมีแผนการสือ่ สารทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ ให้สโมสรสามารถแจ้งสมาชิกและชุมชน
เกีย่ วกับตัวสโมสรเองและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แผนงานควรจะรวมถึงวิธกี ารทีจ่ ะรวมเอาสมาชิกทีไ่ ม่
สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเองได้เข้าไว้ดว้ ย เช่น ยอมให้พวกเขามีสว่ นร่วมผ่านบริการ Video
Conference

5) พยายามให้มีความต่อเนื่ องในการเป็ นผู้นา (Strive for Continuity in Leadership)
การทีจ่ ะบรรลุแผนระยะยาวนัน้ สโมสรต้องการผูน้ าทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องตัง้ แต่ตน้ ในการกาหนด
เป้ าหมายและการตัดสินใจ ความต่อเนื่องในการเป็ นผูน้ าสามารถช่วยได้
แนะนาให้สโมสรทีท่ ่านดูแลแต่งตัง้ คณะกรรมการซึง่ มีวาระหลาย ๆ ปี โดยมีประธานในปั จจุบนั
ประธานรับเลือก และอดีตประธานอยู่ในคณะกรรมการแต่ละชุด

6) ยอมรับข้อบังคับที่เหมาะกับสโมสร (Adopt Bylaws that Suit the Club)
ข้อบังคับของสโมสรโรตารีทแ่ี นะนามุ่งหมายทีจ่ ะให้ปรับให้เหมาะกับความต้องการของสโมสร
ในขณะทีส่ โมสรมีววิ ฒ
ั นาการ ข้อบังคับของสโมสรก็ควรจะแสดงถึงการปฏิบตั ติ ามจริงของสโมสร
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ท่านต้องแนะนาให้ผนู้ าสโมสรดึงสมาชิกเข้ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดแนวทางของสโมสร โดยการ
ทบทวนข้อบังคับสโมสรทุกปี และแนะนาการปรับให้เป็ นปั จจุบนั

7) พัฒนาความสัมพันธ์ภายในสโมสร (Develop Relationships Within the Club)
ผูท้ ม่ี คี วามชื่นชอบในสโมสรมักจะเป็ นสมาชิกทีม่ คี วามกระตือรือร้น สโมสรสามารถทาให้สมาชิกมี
ความสัมพันธ์กบั สโมสรได้โดย
• จัดงานกิจกรรมทางสังคมและการเป็ นเครือข่ายทีจ
่ ะให้เวลาแก่พวกเขาในการทาความรูจ้ กั กัน
และกันได้ดขี น้ึ
• นาเสนอโปรแกรมการเป็ นพีเ่ ลีย
้ งเพือ่ ช่วยให้สมาชิกใหม่สร้างมิตรภาพได้รวดเร็วขึน้

8) จับคู่กิจกรรมตามความสนใจของสมาชิ ก (Match Members’ Activities to Their
Interests)
สมาชิกมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีพ่ วกเขาสนใจจริงหรือไม่ สมาชิกทีม่ สี ว่ นร่วมในกิจกรรมทีช่ ่นื ชอบ
มักจะมีความมุ่งมันมากขึ
่
น้
ส่งเสริมสโมสรให้ทาการสารวจสมาชิกอย่างสม่าเสมอเพื่อดูว่าสมาชิกมีความสนใจในสิง่ ใด และ
วางแผนกิจกรรมทีพ่ วกเขาชื่นชอบ
สโมสรยังสามารถขอให้สมาชิกใหม่พฒ
ั นาโปรแกรมและกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ ซึง่ จะช่วย
ให้พวกเขารูส้ กึ ว่ามีคุณค่า ให้พวกเขาได้สนับสนุนในสิง่ ทีส่ โมสรกาลังทาและให้พลังแก่พวกเขาใน
การกาหนดแนวทางของสโมสร

9) ให้คาแนะนาแก่สมาชิ กในการเป็ นผู้นา (Coach Members to Lead)
สโมสรสามารถช่วยสมาชิกในการพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าโดยการมอบหมายให้พวกเขามี
บทบาทในการประชุมหรือขอให้เป็ นพีเ่ ลีย้ งผูท้ ม่ี าใหม่
แจ้งเตือนให้สโมสรไปเยีย่ มชม Learning Center อย่างสม่าเสมอเพือ่ ดูว่ามีหลักสูตรใหม่ ๆ
อะไรบ้างทีพ่ วกเขาจะสามารถใช้เพือ่ การพัฒนาความเชีย่ วชาญของตนเอง
สโมสรยังสามารถใช้การสารวจเพือ่ ดูว่าสมาชิกต้องการจะพัฒนาทักษะอะไรบ้าง เอกสาร
Leadership in Action Leader's Guide ยังช่วยให้สโมสรออกแบบโปรแกรมการอบรมทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

10) สร้างคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ (Create Practical Committees)
สโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอใช้คณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายและให้โอกาสสมาชิกในการมี
ส่วนร่วม
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สโมสรขนาดใหญ่อาจจะบรรลุความสาเร็จมากขึน้ โดยการตัง้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เพิม่ เติม สโมสรขนาดเล็กอาจจะต้องควบรวมคณะกรรมการเพือ่ หลีกเลีย่ งการทีส่ มาชิกต้องทางาน
ในหลายบทบาทจนกลายเป็ นมีงานมากเกินไป
เป็ นความคิดทีด่ สี าหรับสโมสรทุกขนาดทีจ่ ะพิจารณาทบทวนคณะกรรมการของสโมสรในทุก ๆ ปี
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีประสิทธิภาพ
เรียนรูเ้ พิม่ เติมได้จาก เป็นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ: แผนผูน้ าสโมสรของท่าน (Be a Vibrant Club:
Your Club Leadership Plan)
③ เชื่อมโยงสโมสรเข้ากับทรัพยากร (Connect Them to Resources)
แจ้งสโมสรเกีย่ วกับเครื่องมือและทรัพยากรทีส่ ามารถช่วยสโมสรในการจัดการกับความท้าทายและกลายเป็ น
สโมสรทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ดูความคิดเห็นดังต่อไปนี้ :
• ส่งเสริมให้สโมสรใช้ Club Planning Assistant เพือ
่ ค้นหากลยุทธ์สาหรับความท้าทายเฉพาะเรื่อง
• แนะนาทางเลือกเพือ
่ สนองตอบความต้องการของสมาชิก เช่น :
o เริม
่ ต้นสโมสรในรูปแบบใหม่
o นาเสนอประเภทสมาชิกทางเลือกหรือใช้รป
ู แบบการประชุมทีแ่ ตกต่างออกไป
o ลดความคาดหวังเกีย
่ วกับการเข้าประชุม
o ลดความถีข
่ องการประชุม
• เชื่อมโยงสโมสรทีท
่ าได้ดใี นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะกับสโมสรทีต่ อ้ งใช้ความพยายามในเรื่องนัน้
• แนะนาบุคคลจากภาคทีส
่ ามารถช่วยได้
ดูทรัพยากรเพิม่ เติมทีเ่ พจ Membership ที่ My Rotary
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3.6 ทรัพยากร
ท่านสามารถแนะนาทรัพยากรดังต่อไปนี้ทจ่ี ะช่วยสโมสรในการปรับปรุงประสบการณ์ของสมาชิก
Membership resources – ดูรายชื่อทรัพยากรสมาชิกภาพแบบสมบูรณ์ท่ี My Rotary
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership
Club Planning Assistant – ใช้เพือ่ พัฒนากลยุทธ์ในการจัดการความท้าทายเฉพาะเรื่องของสโมสร
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_8798Eo0G60tlbsV
Membership Assessment Tools – ประเมินสโมสรของท่านเพือ่ บ่งชีส้ มาชิกทีค่ าดหวัง ทาให้สมาชิกภาพมี
ความหลากหลาย เข้าใจความต้องการของสมาชิกในปั จจุบนั และเรียนรูว้ ่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก
https://my.rotary.org/en/document/membership-assessment-tools
http://www.rotarythailand.org/doc/file/801TH_1118(1115).pdf (ภาษาไทย)
การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) – บ่งชีเ้ รื่องทีเ่ ป็ นปั ญหาและทา
การเปลีย่ นแปลงตามคาแนะนาเพือ่ ทาให้สโมสรมีความสัมพันธ์กบั สมาชิกและชุมชน
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
http://www.rotarythailand.org/doc/file/rc_health_check-2540TH-220(516).pdf (ภาษาไทย)
ทางเลือกความยืดหยุ่นของสโมสร (Club Flexibility Options) – พิจารณาประเภทต่าง ๆ ของสโมสร
สมาชิกภาพ และรูปแบบการประชุมเพือ่ ค้นหาสิง่ ทีเ่ หมาะกับท่าน
https://my.rotary.org/en/club-flexibility
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3.7 สรุป
ท่านสามารถแนะนาทรัพยากรเหล่านี้แก่สโมสรเพือ่ ช่วยให้สโมสรได้พฒ
ั นาสมาชิกภาพ
โปรดใช้คาแนะนาเหล่านี้เมื่อท่านทางานกับสโมสร:
• สร้างความสัมพันธ์กบ
ั ผูน้ าสโมสรเพือ่ ให้พวกเขาเปิ ดรับการสนับสนุนจากภาคได้ง่ายขึน้
• ช่วยผูน
้ าสโมสรในการกาหนดและจัดการเป้ าหมาย
• ไปเยีย
่ มและแสดงตัวกับสโมสรอย่างสม่าเสมอ
• ให้คาแนะนาและชีแ
้ นะสโมสรในการค้นหาทางแก้ไขปั ญหา
• แจ้งแก่ผว
ู้ ่าการภาคและทีมงานภาคอย่างสม่าเสมอว่าสโมสรทีท่ ่านดูแลเป็ นอย่างไร
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บทที่ 4

จัดให้การเยี่ยมของผูว้ ่าการภาคเกิดประโยชน์
สูงสุด (Maximizing Governor Visits)
หากท่านเป็ นผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคหรือผูว้ ่าการภาค เอกสารนี้จะช่วยท่านในการเตรียมการเยีย่ มสโมสรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่านจะพบกับคาแนะนาในการทากาหนดการเยีย่ ม วิธกี ารเตรียมตัว และสิง่ ทีจ่ ะรวมอยู่ในการ
สนทนา

4.1 ภาพรวม
ผูว้ ่าการภาคต้องไปเยีย่ มแต่ละสโมสรอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในระหว่างปี ไม่ว่าจะเป็ นการเยีย่ มแบบแยกทีละสโมสร
หรือในระหว่างการประชุมร่วมหลายสโมสร เป้ าหมายของการไปเยีย่ มคือการกระตุ้นและให้แรงบันดาลใจแก่
สมาชิก และให้การสนับสนุนในระดับภาคเพือ่ การปรับปรุงชุมชนของสโมสร
ในระหว่างการเยีย่ ม ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับสโมสรทีต่ อ้ งใช้ความพยายามอย่างมาก และชื่นชมสโมสร
ทีป่ ระสบความสาเร็จ การเยีย่ มเป็ นโอกาสทีส่ าคัญสาหรับสโมสร
การเยีย่ มสโมสรอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนาไปสู่:
• ความสัมพันธ์ทใ่ี ห้ผลดีกบ
ั สโมสร
• การเพิม
่ ความรูส้ กึ ว่าสโมสรได้รบั การสนับสนุนจากภาค
• ส่งเสริมและกระตุน
้ สโมสรให้ยอมรับความคิดริเริม่ ใหม่ ๆ ของโรตารี
• ความสัมพันธ์ทแ
่ี นบแน่นมากขึน้ กับผูน้ าสโมสร

วิ ธีการที่ผ้ชู ่วยผู้ว่าการภาคจะช่วยได้
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้การเยีย่ มสโมสรนี้ประสบความสาเร็จ เพราะมีความสัมพันธ์ในการ
ทางานอย่างใกล้ชดิ กับสโมสร ท่านจึงเข้าใจถึงความต้องการและสามารถจัดเตรียมการเยีย่ มแต่ละครัง้ ให้ผวู้ ่า
การภาคและผูน้ าสโมสรได้

จัดทาตารางเวลาการเยี่ยม
ผูว้ ่าการภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคและผูน้ าสโมสรควรทางานร่วมกันเพือ่ ตัดสินใจเกีย่ วกับช่วงเวลาดีทส่ี ุดสาหรับ
การเยีย่ ม ผูว้ ่าการภาคได้รบั เงินทุนจากโรตารีซง่ึ คาดการณ์ว่าผูว้ ่าการภาคจะไปเยีย่ มสโมสรในบริเวณใกล้กนั
อย่างต่อเนื่อง
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คาแนะนาในการจัดทาตารางเวลาการเยีย่ ม
1. จัดเตรียมการเยีย่ มให้ประจวบกันกับงานทีส่ าคัญของสโมสร เช่น
• โปรแกรมวันชาร์เตอร์ (วันก่อตัง้ สโมสรอย่างเป็ นทางการ)
• การเฉลิมฉลองหรือการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
• การมอบรางวัล
• งานมูลนิธโิ รตารี
2. จัดทาตารางเวลาการเยีย่ มสาหรับสโมสรใหม่หรือสโมสรทีต่ อ้ งใช้ความพยายามอย่างมาก และสโมสรอื่นที่
ต้องการความเอาใจใส่เป็ นพิเศษตัง้ แต่ตน้ ปี โรตารี หากไม่สามารถไปเยีย่ มด้วยตนเองอีกครัง้ หนึ่ง ให้ตดิ ตาม
ผลภายหลังในระหว่างปี และขอให้ผชู้ ่วยผูว้ ่าการภาคตรวจสอบให้บ่อยขึน้
3. จัดเตรียมการด้านโลจิสติกส์ เช่น โรงแรมและอาหารให้พร้อมสาหรับผูว้ ่าการภาคและคู่ครอง (หากเดินทาง
มาด้วย)
4. ดูสถานทีต่ งั ้ ของสโมสรและเวลาทีจ่ ะต้องใช้ในการเดินทาง
5. ส่งเสริมให้สโมสรเชิญโรทาแรคเทอร์และอินเทอร์แรคเทอร์มาร่วมในการเยีย่ ม หรือติดต่อกับสโมสรโรทาแรคท์เพือ่ กาหนดเวลาในการสือ่ สารกัน
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4.2 ในระหว่างการเยี่ยม
ในระหว่างการเยีย่ ม ท่านอาจจะพูดคุยเกีย่ วกับสถานภาพของสโมสรและให้แรงจูงใจแก่สมาชิก

การประชุมกับสโมสร
เมื่อไปเยีย่ มสโมสร ควรเตรียมตัวไปเยีย่ มชมโครงการ ร่วมงานหรือพิธกี ารซึ่งมีความสาคัญต่อสโมสร ใน
ระหว่างการเยีย่ ม ท่านอาจจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
• พบกับคณะกรรมการบริหารเพือ
่ พูดคุยเกีย่ วกับสถานภาพของสโมสรกับนายก และผูน้ าอื่น ๆ ของ
สโมสรก่อนการประชุมเต็มรูปแบบ
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรสอดคล้องกับเอกสารธรรมนูญของโรตารี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หลังจากการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารี
• ส่งเสริมให้ผน
ู้ าสโมสรใช้การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) เพือ่
บ่งชีป้ ระเด็นทีต่ อ้ งการการเอาใจใส่ แล้วจึงสร้างแผนสมาชิกภาพเพือ่ รับมือกับประเด็นเหล่านัน้
• เข้าร่วมประชุมสโมสรหรือประชุมกิจกรรมสโมสร และพูดคุยกับสมาชิกเกีย
่ วกับกิจกรรมของสโมสร
ประเด็นต่าง ๆ และวิธกี ารทีภ่ าคสามารถสนับสนุนความพยายามของสโมสร
• ใช้เวลาเพือ
่ รับฟั งเรื่องทีห่ ่วงใยของสมาชิกและผูน้ าสโมสร
• มอบรางวัล หากการไปเยีย
่ มของท่านเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกับงานพิธกี ารยกย่อง
การพูดคุยอย่างเปิ ดเผยกับผูน้ าสโมสรจะนาไปสูค่ วามสัมพันธ์ทใ่ี ห้ผลดีตลอดทัง้ ปี
บทบาทของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคคือการเป็ นทรัพยากรสาหรับทัง้ สโมสรและผูว้ ่าการภาค ท่านจะสือ่ สารข้อมูล
ย้อนกลับและความคิดเห็นของผูว้ ่าการภาคแก่สโมสรหลังจากการเยีย่ ม ต้องมันใจว่
่ าท่านมีสว่ นร่วมตลอดเวลา
ในการเยีย่ ม รวมทัง้ การประชุมกับคณะกรรมการบริหาร

ให้แรงจูงใจแก่สโมสร
ในฐานะผูว้ ่าการภาค ท่านมีโอกาสทีจ่ ะชักจูงและให้แรงจูงใจแก่โรแทเรียนมากมายในระหว่างการเยีย่ มสโมสร
การพูดคุยของท่านควรจะสร้างผลกระทบทีย่ งยื
ั ่ นต่อสมาชิก
สิ่ งที่ควรพูดถึง
สุนทรพจน์ของท่านคือโอกาสทีจ่ ะให้ข่าวสารและให้ความรูก้ ระจ่างแก่ผคู้ น ใช้เรื่องราวและตัวอย่างต่าง ๆ ใน
การแสดงให้เห็นถึงวิธกี ารเข้าถึง ดังต่อไปนี้
1. อธิบายถึงคติพจน์ของประธานโรตารีสากลและวิธกี ารทีส่ โมสรจะนาไปปฏิบตั ิ
2. เน้นว่าผูน้ าภาคสามารถช่วยสมาชิกได้ ยกตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ หรือ
โดยการเชื่อมโยงสโมสรต่าง ๆ พร้อมให้รายละเอียดการติดต่อกับผูน้ าภาคเหล่านัน้
3. ส่งเสริมให้สโมสรสร้างประสบการณ์ทเ่ี ป็ นผลดีแก่สมาชิกทุกคนและเตือนว่าพวกเขาสามารถทาการ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะปรับให้เข้ากับสมาชิกใหม่และสมาชิกปั จจุบนั
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4. เน้นถึงประเด็นสาคัญของโรตารีสากลและของภาค
5. ยกย่องโครงการดีเด่นของสโมสรและการเสียสละของโรแทเรียนแต่ละบุคคล
6. อธิบายหรือเน้นถึงความคิดริเริม่ ของโรตารี และตอบคาถามหรือความห่วงใยต่าง ๆ ของสมาชิกสโมสร
การเตรียมตัวเป็ นกุญแจสูส่ ุนทรพจน์ทป่ี ระสบความสาเร็จ ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้ว่าท่านจะสามารถเตรียมการ
สาหรับและวางโครงร่างของสุนทรพจน์อย่างไร
1. จัดเตรียมสุนทรพจน์ฉบับสัน้ ให้เรียบร้อย – เตรียมพร้อมทีจ่ ะปรับสุนทรพจน์ให้สนั ้ ลง ในกรณีทไ่ี ม่มี
เวลามากอย่างทีค่ าดหวัง
2. พยายามจับความสนใจของผู้ฟัง – เริม่ ต้นด้วยประโยคเปิ ดทีม่ พี ลัง เช่น คาถามหรือถ้อยแถลงที่
กระตุน้ ให้เกิดความคิดซึง่ จะทาให้ผฟู้ ั งมีสว่ นร่วมในทันทีทนั ใด
3. ใช้รปู แบบการสนทนาที่เป็ นกันเอง – หลีกเลีย่ งการอ่านสไลด์ทน่ี าเสนอ แบ่งเป็ นข้อๆ แทนการเขียน
บรรยายสุนทรพจน์เต็มรูปแบบ
4. การบอกเล่าเรือ่ งราวส่วนตัว – การแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาทีน่ ่าจดจาในชีวติ ของท่านกับโรตารีจะทา
ให้ผฟู้ ั งมีสว่ นร่วม
5. จัดทาสุนทรพจน์ให้ตรงกับความต้องการ – เน้นถึงสมาชิกสโมสร โครงการและความสาเร็จอื่น ๆ ที่
โดดเด่น
6. ปิ ดท้ายด้วยการเรียกร้องให้ปฏิ บตั ิ – ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งการให้ผฟู้ ั งเก็บไปคิด สิง่ ทีท่ ่าน
ต้องการให้ผคู้ นทา
7. ฝึ กฝน – ซักซ้อมสุนทรพจน์ล่วงหน้าจะช่วยให้รสู้ กึ ว่ามันใจและได้
่
เตรียมพร้อม
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4.3 การเตรียมการสาหรับการเยี่ยม
ผู้ช่วยผู้วา่ การภาค
ท่านอยู่ในตาแหน่งทีจ่ ะเตรียมผูน้ าสโมสรและผูว้ ่าการภาคสาหรับการเยีย่ ม ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าการเยีย่ มจะ
ประสบความสาเร็จโดยการจัดทาวาระการประชุม ทางานร่วมกับผูน้ าสโมสร และเรียนรูเ้ กี่ยวกับเป้ าหมาย
ความสาเร็จและความท้าทายต่าง ๆ ของสโมสร
จัดทาวาระการประชุม
เริม่ ต้นโดยการทางานกับสโมสรเพือ่ จัดทาวาระ แผนงานเดียวกันอาจจะใช้ไม่ได้ผลดีกบั ทุกสโมสร แต่วาระการ
ประชุมควรจะรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• การปรึกษาหารือเกีย
่ วกับความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสร
• เวลาสาหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรเพือ
่ นาเสนอแผนงาน กิจกรรม และความสาเร็จของ
คณะกรรมการ
• การยกย่องโครงการของสโมสร
• รายงานจากผูว
้ ่าการภาคเกี่ยวกับความคิดริเริม่ ของภาคและประเด็นโรตารีทส่ี าคัญ
• เวลาสาหรับการพิจารณาเรื่องแนวโน้มสมาชิกภาพ
• เวลาสาหรับคาถามต่าง ๆ และการอภิปรายแบบเปิ ดกว้าง
เตรียมตัวให้ผ้นู าสโมสร
• สร้างความตื่นเต้นโดยการสนับสนุ นให้ผน
ู้ าสโมสรส่งเสริมการเยีย่ มบนเว็บไซต์ของสโมสรผ่านสือ่ ทาง
สังคมและในสารสโมสร
• เสนอแนะสโมสรให้ยกย่องสมาชิกในระหว่างการเยีย
่ มหรือเตรียมการให้ผวู้ ่าการภาคมอบรางวัล หรือรับ
สมาชิกใหม่
• ส่งเสริมสโมสรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
o ใส่เป้ าหมายที่ Rotary Club Central หากยังไม่ได้ดาเนินการ
o ทบทวนความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายและพิจารณาถึงขวัญและกาลังใจของสมาชิก
o บ่งชีค
้ าถามหรือความห่วงใยทีส่ โมสรต้องการจะปรึกษาหารือกับผูว้ ่าการภาค
o จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับแผนงาน กิจกรรม และความสาเร็จของคณะกรรมการ
ทางานกับผู้ว่าการภาค
• บ่งชีส
้ โมสรทีต่ อ้ งการการเยีย่ มตัง้ แต่ตน้ ปี รวมทัง้ สโมสรใหม่ สโมสรทีม่ สี มาชิกน้อย หรือสโมสรทีไ่ ม่
บรรลุมาตรฐานขัน้ ต่า ปรึกษาหารือถึงความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ และความต้องการของสโมสรกับผูว้ ่า
การภาค ให้คาแนะนาเกีย่ วกับขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นไปได้อย่างละเอียดเพือ่ การปรับปรุงให้ดขี น้ึ
• จัดเตรียมประวัตโิ ดยย่อของสโมสร รวมทัง้ สถานภาพของโครงการบาเพ็ญประโยชน์ การมีสว
่ นร่วมใน
ทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี ความพยายามในเรื่องภาพลักษณ์สาธารณะ และแนวโน้มสมาชิกภาพ
• พูดคุยเกีย
่ วกับความสาเร็จหรือความท้าทายของแต่ละสโมสร
• สรุปวาระครัง้ สุดท้ายกับผูว
้ ่าการภาค
พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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ผู้ว่าการภาค
กุญแจสูก่ ารเยีย่ มทีป่ ระสบความสาเร็จคือ การใช้เวลาในการเข้าใจถึงเป้ าหมาย ความสาเร็จ และความท้าทาย
ของแต่ละสโมสร ซึง่ ท่านสามารถทาได้โดย
• พิจารณาความก้าวหน้าของสโมสรไปสูเ่ ป้ าหมายที่ Rotary Club Central และพิจารณา Rating ก่อนหน้า
นี้
• พิจารณาทบทวนรายงานสมาชิกภาพ มูลนิธแ
ิ ละการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรและภาค ใน Rotary
Club Central เพือ่ ให้เห็นภาพรวมว่าแต่ละสโมสรได้ดาเนินการในแต่ละเรื่องเหล่านี้อย่างไร
• ทางานกับผูช
้ ่วยผูว้ ่าการภาคเพือ่ พิจารณาถึงความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ และความต้องการของแต่ละ
สโมสรเพือ่ ทีจ่ ะตรวจสอบในระหว่างการเยีย่ ม
• ดูเว็บไซต์ เพจสือ
่ ทางสังคม และจดหมายข่าวของแต่ละสโมสรเพื่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมของสโมสร
และยกย่องความสาเร็จของสโมสร
การช่วยเหลือสโมสรทีก่ าลังมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ
• สมาชิ กภาพ
เครื่องมือหรือทรัพยากรทีท่ ่านสามารถแนะนาให้แก่สโมสรเพือ่ ช่วยทาให้สมาชิกมีส่วนร่วมหรือรักษาสมาชิก
1. การสารวจสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) – ผูน้ าสโมสรสามารถทาการ
ตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารีเพือ่ บ่งชีเ้ รื่องทีเ่ ป็ นปั ญหาของสโมสร
2. การสารวจความพึงพอใจของสมาชิ ก (Membership Satisfaction Survey) – สโมสรสามารถใช้การ
ประเมินนี้เพือ่ พิจารณาสิง่ ทีส่ มาชิกชอบและไม่ชอบเกีย่ วกับสโมสร รวมทัง้ โครงการบาเพ็ญประโยชน์ท่ี
สโมสรมักจะทาอยู่เสมอ
3. การวิ เคราะห์เพื่อปรับปรุงการรักษาสมาชิ ก (Improving Your Member Retention Analysis) –
การประเมินนี้จะช่วยให้สโมสรพิจารณาว่าเมื่อใดและเหตุใดสมาชิกจึงออกจากสโมสรและให้กลยุทธ์แก่
ผูน้ าสโมสรในการดึงดูดผูค้ นในแต่ละขัน้ ตอนของการเป็ นสมาชิก
• โครงการบาเพ็ญประโยชน์
ท่านสามารถดูกจิ กรรมบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรได้ท่ี Rotary Club Central
• การบริ จาคให้มูลนิ ธิ
ดูประวัตกิ ารบริจาคให้มลู นิธไิ ด้ท่ี My Rotary
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4.4 การประเมินสโมสร (Rating Clubs)
ขัน้ ตอนสุดท้ายของการไปเยีย่ มแต่ละครัง้ คือการรายงานเกีย่ วกับสถานภาพของสโมสรที่ Rotary Club Central
ผูว้ ่าการภาคและผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคควรใช้เมนู Club Rating เพือ่ รายงานความเข้มแข็ง ความท้าทาย และ
กิจกรรมของแต่ละสโมสร
คาแนะนาสาหรับการประเมินสโมสรมุ่งหมายทีจ่ ะช่วยในการกาหนดมาตรฐานการให้คะแนนในภาค

สโมสรในภาคของฉัน
(Clubs in My District)


ดีเยี่ยม (Excellent)


ดี (Good)


น่ าพอใจ (Satisfactory)


สโมสรนี้มคี วามเข้มแข็งและตื่นตัวอยู่เสมอ และสมาชิกสโมสรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสรอย่างสม่าเสมอ
สโมสรนี้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารและมีสว่ นร่วม แต่สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพได้
สโมสรนี้ดาเนินการอย่างเหมาะสม แต่สามารถปรับปรุงใน
หลาย ๆ เรื่องได้

จาเป็ นต้องปรับปรุง (Needs Improvement)

สโมสรนี้ตอ้ งการความช่วยเหลือในเรื่องทีส่ าคัญ



สโมสรนี้ไม่สามารถทาตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารโรตารีสากลสาหรับสโมสรโรตารีทม่ี มี าตรฐาน

ไม่สามารถปฏิ บตั ิ งาน (Nonfunctional)

ขัน้ ตอนสุดท้ายของการประเมิ นสโมสร
ไม่ควรสรุปขัน้ ตอนสุดท้ายของการประเมินสโมสรจนกว่าจะได้ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินของทุก
สโมสร เมื่อสรุปครัง้ สุดท้าย การประเมินสโมสรทัง้ หมดในปี โรตารีนนั ้ จะถูกปิ ดล้อคและไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ แม้ว่าท่านจะยังคงสามารถแก้ไขความคิดเห็นในช่วงวาระการทางานของท่านได้กต็ าม
ผูว้ ่าการภาคสามารถดูการประเมินของปี ทอ่ี ยู่ในตาแหน่งและ 2 ปี ก่อนหน้าได้ ผูว้ ่าการภาครับเลือกสามารถดูปี
ปั จจุบนั ได้ ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคสามารถดูผลการประเมินเฉพาะของสโมสรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลและเฉพาะใน
ปี ทเ่ี ป็ นผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคเท่านัน้ ทุกสโมสรควรจะได้รบั การประเมินและได้รบั การยืนยันการประเมินภายใน
วันที่ 1 มิถุนายน
ความสอดคล้องของการประเมิ นสโมสร
เพราะการประเมินสโมสรเป็ นความคิดเห็นส่วนตัว จึงเป็ นเรื่องสาคัญทีผ่ วู้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาครับเลือก ผูว้ ่า
การภาคนอมินี และผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค ต้องเห็นชอบหลักเกณฑ์ของการประเมินสโมสรร่วมกัน
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ความคิ ดเห็น
ความคิดเห็นเป็ นลักษณะทีส่ าคัญใน Rotary Club Central และจะเป็ นประโยชน์มากในการบันทึกและติดตาม
ความก้าวหน้าของสโมสร การแสดงความคิดเห็นสามารถช่วยชีแ้ จงถึงการประเมินสโมสร และกาหนดการ
สือ่ สารทีช่ ดั เจนระหว่างผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคและผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาคและผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคควรจะใส่ความ
คิดเห็นหลังจากการเยีย่ มสโมสรแต่ละครัง้ ตัวอย่างความคิดเห็นทีอ่ าจจะเป็ นได้มดี งั ต่อไปนี้
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสามารถให้ความคิ ดเห็นและดูการประเมิ นของสโมสรที่ได้รบั มอบหมายให้ดแู ล
เท่านัน้ ผู้ว่าการภาคและผู้ว่าการภาครับเลือกสามารถให้ความคิ ดเห็นและดูการประเมิ นของทุกสโมสร
ในภาค สโมสรทุกสโมสรไม่สามารถดูการประเมิ นสโมสรได้เลย
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4.5 สรุป
ท่านพร้อมแล้วทีจ่ ะดาเนินการเยีย่ มของผูว้ ่าการภาค โปรดจาคาแนะนาในการเตรียมการ ดังต่อไปนี้
• ทากาหนดการเพือ
่ เยีย่ มสโมสรทีต่ อ้ งใช้ความพยายามอย่างยิง่ ตัง้ แต่ตน้ ปี และติดตามสโมสรเหล่านี้
ตลอดทัง้ ปี
• สร้างความตื่นเต้นในหมู่ผน
ู้ าสโมสรเพือ่ ให้พวกเขาส่งเสริมการเยีย่ ม
• เรียนรูใ้ ห้มากทีส
่ ุดเกี่ยวกับความสาเร็จและความท้าทายของสโมสร
• จัดให้มก
ี ารพูดคุยกับแต่ละสโมสรให้เป็ นแบบเฉพาะตัว
• ให้ Rating ด้วยการพินิจพิจารณาและให้ความคิดเห็นที่ Rotary Club Central หลังจากการเยีย
่ มแต่
ละครัง้
ผูว้ ่าการภาคทีเ่ คยใช้แนวทางนี้ ได้รายงานถึงประสบการณ์ทด่ี ใี นระหว่างการเยีย่ มสโมสรทัง้ สาหรับตนเองและ
สโมสร
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ภาคผนวก

แผนการเยี่ยมสโมสรของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
(Assistant Governor Club Visit Planner)
รายการนี้จะช่วยท่านในการเตรียมการเยีย่ มสโมสร จัดทาให้เหมาะสมกับความต้องการของสโมสรและประเภท
ของการเยีย่ ม
ก่อนการเยี่ยมสโมสรแต่ละครัง้
 ทบทวนบันทึกและเรื่องราวทีไ่ ด้ปฏิบต
ั ใิ นการเยีย่ มครัง้ ก่อน และการสือ่ สารกับนายกสโมสร
 ทบทวนเป้ าหมาย ความสาเร็จ การประเมิน และคาแนะนาของสโมสรที่ Rotary Club Central
 ทบทวนรายงานต่าง ๆ ที่ My Rotary เพือ
่ ให้เข้าใจแนวโน้มสมาชิกภาพ การบริจาคให้มลู นิธิ และแนวโน้ม
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสโมสร
 อ่านจดหมายข่าวของสโมสร
 ดูว่าสโมสรทาอะไรบ้างบนสือ
่ ทางสังคม
 ขอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากผูว
้ ่าการภาคเพือ่ แบ่งปั นให้กบั สโมสร
เพิม่ เติมงานของท่านเอง :
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เตือนความจาและกิ จกรรมสาหรับสโมสร
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สโมสร
บันทึก
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของทีมผูน้ าภาค
(District Leadership Team Responsibilities)

ผู้ช่วยผู้วา่ การภาค (Assistant Governors)
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคได้รบั การแต่งตัง้ จากผูว้ ่าการภาครับเลือกเพือ่ ให้แรงจูงใจและการสนับสนุนแก่กลุ่มสโมสรที่
ได้รบั มอบหมาย พวกเขาได้รบั การแต่งตัง้ ในแต่ละปี เพือ่ ให้ทางานในวาระ 1 ปี และอาจจะรับหน้าทีไ่ ด้มากถึง
3 วาระติดต่อกัน จานวนของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคควรจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ เช่น ขนาด ความต้องการ
ทางด้านภาษา ภูมศิ าสตร์ และความเสมอภาคของสโมสรทีเ่ ข้มแข็งและอ่อนแอ ภาคของท่านจะรับผิดชอบใน
การสนับสนุนเงินงบประมาณสาหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคในการทาหน้าที่
คุณสมบัติ (เริม่ ใช้เดือนกรกฎาคม 2563)
หลักเกณฑ์ขนั ้ ต่าสาหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค :
• เป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรทีจ
่ ่ายค่าบารุงครบถ้วนในภาคมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
• ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายกสโมสรครบ 1 ปี บริบูรณ์ หรือเป็ นนายกก่อตัง้ อย่างน้อย 6 เดือน
หลักเกณฑ์เพิม่ เติม :
• มีความรูเ้ กีย
่ วกับสโมสร ภาค และโรตารี รวมทัง้ นโยบายและเครื่องมือออนไลน์ของโรตารี
• เคยแสดงให้เห็นถึงทักษะและคุณสมบัตข
ิ องความเป็ นผูน้ า รวมทัง้ การฟั ง การสือ่ สาร การให้แรงจูงใจ
การเข้าถึงได้ คุณธรรม และการทางานเชิงรุก
• มีสว
่ นร่วมในงานกิจกรรมของภาคอย่างสม่าเสมอ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ (เริม่ ใช้เดือนกรกฎาคม 2563)
• ไปเยีย
่ มแต่ละสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรม ทรัพยากร และโอกาสต่าง ๆ ของ
สโมสร
• สนับสนุ นสโมสรในการตัง้ และบรรลุเป้ าหมาย หาหนทางแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
บรรลุขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสมาชิกภาพ การเงินและอื่น ๆ
• ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป
้ ระสานงานระหว่างสโมสรกับคณะกรรมการภาค
• ประเมินศักยภาพของสโมสรเพือ
่ ทาให้สโมสรเติบโตและเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้ผนู้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธ์ทจ่ี ะ
ช่วยให้สโมสรประสบความสาเร็จ
• ส่งเสริมการมีสว
่ นร่วมของสโมสรในกิจกรรมของภาคและคณะกรรมการต่าง ๆ
• แจ้งให้ผว
ู้ ่าการภาคทราบอยู่เสมอถึงความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสร
• อัพเดทเกีย
่ วกับความคิดริเริม่ ต่าง ๆ ของโรตารีอยู่เสมอ
• แบ่งปั นสถานภาพของสโมสรกับผูร้ บ
ั หน้าทีต่ ่อจากท่าน
พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค

|

47

คณะกรรมการศิษย์เก่า (Alumni)
คณะกรรมการชุดนี้หาหนทางให้สโมสรและภาคสามารถทาให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นร่วมในการหาทุน สมาชิกภาพ และ
ความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์ของโรตารี
คุณสมบัติ
ควรจะเป็ นผูท้ :่ี
• เป็ นศิษย์เก่าโรตารี
• มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพในการทางานกับศิษย์เก่า
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ทางานกับคณะกรรมการภาคโดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะกรรมการสมาชิกภาพ มูลนิธ ิ ทุนการศึกษา และ
โปรแกรม (ตัวอย่างเช่น อินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ ไรลา การแลกเปลีย่ นเยาวชนของโรตารี) เพือ่ ทาให้
ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของสโมสรและภาค
• บ่งชีศ
้ ษิ ย์เก่าและทักษะหรือสถานภาพ (การพูด การจัดการโครงการ สมาชิกทีค่ าดหวัง ผูบ้ ริจาคให้
มูลนิธิ และโปรแกรมโรตารี ฯลฯ) และช่วยสโมสรและภาคในการสานสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าเหล่านี้
• สร้างความตระหนักถึงวิธก
ี ารทางานร่วมกับศิษย์เก่าเพือ่ รักษาความสัมพันธ์ของพวกเขากับโรตารี
• ส่งเสริมให้ศษ
ิ ย์เก่ารายงานข้อมูลแก่โรตารีสากลเพือ่ สร้าง Profile ที่ My Rotary และทางานร่วมกับ
ประธานต่าง ๆ ของภาคเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าโรตารีสากลรับทราบถึงอดีตผูม้ สี ว่ นร่วมในโปรแกรมนัน้ ๆ
• ดาเนินการตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวและการปกป้ องเยาวชนและกฎหมายท้องถิน
่
• สนับสนุ นและประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าและงานกิจกรรมศิษย์เก่าตามความเหมาะสม

บริการชุมชน (Community Service)
คณะกรรมการชุดนี้สง่ เสริมโปรแกรม กิจกรรม และทรัพยากรทีเ่ กีย่ วกับการบริการชุมชน บริการด้านอาชีพ
และบริการเยาวชน และยังให้การสนับสนุนเพิม่ เติมแก่สโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอินเทอร์แรคท์
คุณสมบัติ
ควรจะเป็ น:
• อดีตผูว
้ ่าการภาค
• อดีตผูป
้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• อดีตผูช
้ ่วยผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• ผูท
้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการวางแผนงานและดาเนินความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ให้แรงจูงใจแก่สโมสรในการทางานร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพือ
่ บ่งชี้ประเด็นทีพ่ วกเขาสามารถ
ตอบสนองผ่านโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์
• ให้ความสาคัญแก่ความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์ทป
่ี ระสบความสาเร็จ โปรแกรมของโรตารีและ
ทรัพยากรทีจ่ ะช่วยทาให้โครงการมีความเข้มแข็ง
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ส่งเสริมการบริการด้านอาชีพโดยสนับสนุนสมาชิกสโมสรให้ใช้ความสามารถพิเศษ และทักษะด้าน
วิชาชีพเพือ่ วางแผนและดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ส่งเสริมให้สโมสรก่อตัง้ กลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) และส่งเสริมการประชุมของ RCC ใน
ระดับภาคเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่น ๆ ของภาค เช่น คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศและมูลนิธโิ รตารี
ของภาค
ช่วยประธานบริการชุมชนของสโมสรให้ทาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพวกเขา
จัดการประชุมในระดับภาคสาหรับประธานบริการชุมชนของสโมสรในช่วงเวลาของการประชุมใหญ่
การประชุมอบรมภาค และการรวมกลุ่มในเรื่องอื่น ๆ เพือ่ ให้โอกาสในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ส่งเสริมโครงการ
บ่งชีแ้ นวทางทีส่ โมสรและองค์กรบาเพ็ญประโยชน์ในท้องถิน่ สามารถร่วมมือกันในโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ โดยการแบ่งปั นข้อมูลและช่วยสโมสรในการกาหนดเป้ าหมาย
ร้องขอรายงานโครงการทีป่ ระสบความสาเร็จจากประธานบริการชุมชนของสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่
ส่งเสริมผ่านการสือ่ สารรายเดือนของผูว้ ่าการภาคและ Rotary Showcase และส่งต่อไปยังโรตารีสากล
เพือ่ การตีพมิ พ์ทอ่ี าจจะเป็ นไปได้
จัดนิทรรศการแสดงโครงการบริการชุมชนดีเด่นในการประชุมภาคและโซน
ประสานงานกิจกรรมบริการชุมชน บริการด้านอาชีพและบริการเยาวชนทัวทั
่ ง้ ภาค
ส่งเสริมทรัพยากรสาหรับการบาเพ็ญประโยชน์และการมีสว่ นร่วม รวมทัง้ กลุ่มมิตรภาพโรตารีและกลุ่ม
ปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน
อานวยการจัดการการยกย่องในระดับภาคแก่สโมสรและบุคคลทีส่ ง่ เสริมหลักการของโรตารี รวมทัง้ การ
บริการด้านอาชีพ และการส่งเสริมและทาให้คนหนุ่มสาวมีสว่ นร่วม
ส่งเสริมโอกาสให้แก่สโมสรในท้องถิน่ ในการทางานร่วมกับหุน้ ส่วนในโครงการและการบาเพ็ญประโยชน์
ของโรตารี
ประสานงานกับประธานโรทาแรคท์ อินเทอร์แรคท์ ไรลา การแลกเปลีย่ นบริการชนรุ่นใหม่เพือ่ ให้มกี าร
สือ่ สารเกีย่ วกับกิจกรรมของคนหนุ่มสาวทัง้ หมด

ส่งเสริมการประชุมใหญ่ (Convention Promotion)
คณะกรรมการชุดนี้สง่ เสริมการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารี (Rotary Convention) แก่สมาชิกโรตารีทวั ่
ทัง้ ภาค
คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี ลี กั ษณะดังนี้
• มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
• ประสบการณ์ดา
้ นการตลาด
• ทักษะการพูดในทีส
่ าธารณะ
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• เข้าร่วมประชุมของสโมสรและภาคเพือ
่ ส่งเสริมการประชุมใหญ่
• เป็ นทรัพยากรในท้องถิน
่ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารของการประชุมใหญ่
• ช่วยกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่ของโรตารีสากลในระดับโซนทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายให้สง่ เสริมการ
ประชุมในภาคของท่าน
• ติดต่อกับผูม
้ ศี กั ยภาพจะลงทะเบียนได้
• จัดทาบทความและข้อมูลข่าวสารเกีย
่ วกับการประชุมใหญ่ สาหรับจดหมายข่าว สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ และ
หนังสือทาเนียบของภาค
• แปลข้อมูลข่าวสารของการประชุมใหญ่ทส
่ี าคัญเป็ นภาษาท้องถิน่
• เพิม
่ ลิง้ ค์ riconvention.org บนเว็บไซต์ของภาค
คณะกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่จานวนมากยังทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้อกี ด้วย:
• จัดกลุ่มทัวร์ของภาคไปร่วมการประชุมใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท
้ ไ่ี ปร่วมประชุมครัง้ แรก)
• เชิญตัวแทนทีค
่ าดหวังไปร่วมประชุมใหญ่ (ส่วนมากภาคทีเ่ ป็ นเจ้าภาพ)
• ทาการรณรงค์การตลาดและส่งเสริมการประกวดต่าง ๆ ทีค
่ ณะกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่ของ
โรตารีสากลจัด

คณะกรรมการประชุมใหญ่ภาค (District Conference)
คณะกรรมการชุดนี้วางแผนงานและส่งเสริมการประชุมใหญ่ภาค (DC) และช่วยให้มผี เู้ ข้าร่วมประชุมมากทีส่ ุด
คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูว้ ่าการภาครับเลือก ผูว้ ่าการภาคนอมินี หรือบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
• มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมหรืออุตสาหกรรมการต้อนรับ
• มีทก
ั ษะเกีย่ วกับสือ่ การประชาสัมพันธ์ หรือการตลาดอย่างมืออาชีพ
• ทักษะการพูดในทีส
่ าธารณะ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• แนะนาสถานทีจ
่ ดั ประชุมใหญ่ภาคและจัดเตรียมการทางด้านโลจิสติกส์
• ประสานงานด้านการเงินของการประชุมใหญ่ภาคเพือ
่ ให้ประสบความสาเร็จในการมีผรู้ ่วมประชุมมาก
ทีส่ ุด
• ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมใหญ่ภาค โดยให้ความสาคัญแก่โรแทเรียนใหม่ สโมสรใหม่ และการเป็ น
ผูแ้ ทนจากทุกสโมสร
• เชิญแขกจากภายนอกเช่น สือ
่ ผูน้ าชุมชน และผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จากโปรแกรมของโรตารี
• พิจารณาจัดเวลาในการประชุมเพือ
่ รายงานเกีย่ วกับกิจกรรมของมูลนิธโิ รตารี หากไม่มกี ารประชุมอื่นใด
ของภาคหรือมีแผนทีจ่ ะเสนอรายงานนัน้
• จัดให้มโี ปรแกรมทีม
่ คี วามเกี่ยวข้อง ให้แรงจูงใจ และให้ขอ้ มูลข่าวสาร
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คณะกรรมการโปรแกรมของภาค (District Programs)
คณะกรรมการชุดนี้สง่ เสริมกลุ่ม โปรแกรม และกิจกรรมของภาค ภาคมักจะมีคณะกรรมการสาหรับแต่ละ
โปรแกรมหรือกลุ่มต่าง ๆ โรตารีจดั ทรัพยากรให้คณะกรรมการเหล่านี้
• อินเทอร์แรคท์
• การแลกเปลีย
่ นมิตรภาพของโรตารี
• การแลกเปลีย
่ นเยาวชนโรตารี
• รางวัลผูน
้ าเยาวชนโรตารี (ไรลา)
คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในระดับสโมสรเกีย่ วกับโปรแกรมหรือกิจกรรมเฉพาะเรื่อง ผูว้ ่าการภาคนอมินีควรทา
หน้าทีใ่ นคณะกรรมการแลกเปลีย่ นเยาวชนของภาค
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ประสานงานความพยายามทีเ่ กีย
่ วกับโปรแกรมทัวทั
่ ง้ ภาค
• ส่งเสริมการมีสว
่ นร่วมในโปรแกรมผ่านการติดต่อกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคและสโมสรอย่างสม่าเสมอ
• ส่งเสริมโปรแกรมทีป
่ ระสบความสาเร็จโดยการเชิญผูร้ ่วมโปรแกรมให้มาบรรยายในงานกิจกรรมและ
ส่งเสริมให้สโมสรมีสว่ นร่วม
• ปรึกษากับผูป
้ ระสานงานโรตารี (Rotary Coordinators) เพือ่ บ่งชีค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านโปรแกรมใน
ภูมภิ าคของท่าน
• ช่วยประธานคณะกรรมการโปรแกรมของสโมสรให้ทาหน้าทีร
่ บั ผิดชอบ
• ส่งเสริมสโมสรให้ตด
ั สินใจว่าโปรแกรมจะตอบสนองความต้องการในท้องถิน่ ได้หรือไม่
• ชีแ
้ นวทางทีเ่ ป็ นไปได้สาหรับโปรแกรมของภาคในอันทีจ่ ะร่วมมือกับกลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ใน
ท้องถิน่ ทีม่ ใิ ช่โรตารี
• ส่งเสริมผูร้ ่วมโปรแกรมหนึ่งให้เข้าร่วมในอีกโปรแกรมหนึ่งทีภ
่ าคจัดให้
• ส่งเสริมสิง่ พิมพ์เป้ าหมายและความสาเร็จของโปรแกรมในสือ
่ ของภาคทีเ่ ป็ นโรตารีและมิใช่โรตารี

การเงิน (Finance)
คณะกรรมการชุดนี้ควบคุมดูแลกองทุนของภาคโดยการทบทวนและแนะนาจานวนค่าธรรมเนียมภาครายหัว
ดูแลรายรับรายจ่ายทัง้ หมดของภาค จัดเตรียมงบประมาณประจาปี และรายงานการเงินของภาคแก่สโมสรทุก
สโมสร เหรัญญิกของภาคทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการโดยตาแหน่งในคณะกรรมการการเงิน และมีสทิ ธิลงคะแนน
์
เสียง ประธานควรจะทาหน้าทีใ่ นวาระ 3 ปี
คุณสมบัติ
ควรจะเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั นี้
• เคยเป็ นเหรัญญิกของสโมสรมาก่อน
• มีวช
ิ าชีพทางด้านบัญชีหรือการเงิน
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ในการร่วมมือกับผูว
้ ่าการภาค ต้องสร้างงบประมาณของภาคเพือ่ ส่งให้สโมสรอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อน
การอนุมตั เิ ห็นชอบในการประชุมของนายกสโมสรรับเลือก
• ทบทวนและแนะนาจานวนค่าบารุงภาครายหัว ค่าบารุงรายหัวต้องได้รบ
ั อนุมตั จิ ากนายกรับเลือก 3 ใน
4 ทีก่ ารสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) หรือการอบรมภาคประจาปี (DTA) หรือคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่จากผูแ้ ทนสโมสรทีม่ สี ทิ ธิลงคะแนนเสี
์
ยง (Electors) ทีอ่ ยู่ในทีป่ ระชุมและลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC)
• เก็บบันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างเหมาะสม
• ร่วมมือกับผูว
้ ่าการภาคเพิง่ ผ่านพ้นเพือ่ จัดเตรียมและแจกรายงานการเงินประจาปี ทไ่ี ด้รบั การพิจารณา
อย่างเป็ นอิสระแก่ทุกสโมสรเพือ่ การอภิปรายและอนุมตั เิ ห็นชอบในการประชุมของภาคตามข้อบังคับ
โรตารีสากล (RI Bylaws) ข้อ 15.060.4
• กรรมการ (ซึง
่ ควรเป็ นเหรัญญิก) และผูว้ ่าการภาคต้องเป็ นผูม้ อี านาจลงนามในบัญชีธนาคารของภาค
การเบิกถอนต้องมีลายมือชื่อของบุคคลทัง้ สอง บัญชีธนาคารจะต้องมีช่อื ของภาคอยู่ดว้ ย
• ทางานร่วมกับประธานมูลนิธโิ รตารีภาคเพือ
่ จ่ายเงินทุนสนับสนุนและเก็บบันทึกกิจกรรมทุนสนับสนุน
อย่างเหมาะสมเพือ่ ใช้ในการรายงาน

บริการระหว่างประเทศ (International Service)
คณะกรรมการชุดนี้ทางานเพือ่ ส่งเสริมความพยายามเพื่อมนุษยชาติของภาคโดยการให้แรงจูงใจแก่สโมสรให้มี
ส่วนร่วมในบริการระหว่างประเทศและเชื่อมโยงพวกเขากับทรัพยากรและพีเ่ ลีย้ ง ประธานควรมีวาระ 3 ปี
เพือ่ ให้มนใจในความต่
ั่
อเนื่องและความสม่าเสมอในการพัฒนาโครงการทีม่ ผี ลกระทบและยังยื
่ น
คุณสมบัติ
ควรเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
• อดีตผูว
้ ่าการภาค
• อดีตผูป
้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• อดีตผูช
้ ่วยผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ส่งเสริมให้สโมสรและภาคมีสว
่ นร่วมในการบริการระหว่างประเทศ
• ส่งเสริมความตระหนักในทรัพยากรและกลยุทธ์เพือ
่ ปรับปรุงโครงการและทุน Global Grants ให้ดขี น้ึ
• ช่วยเหลือสโมสรในการหาหุน
้ ส่วนระหว่างประเทศ
• สร้างเครือข่ายทรัพยากรของภาคซึง
่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการวางแผน
และดาเนินโครงการ เรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) และทุนสนับสนุน
ของโรตารีซง่ึ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งและช่วยสโมสรให้สามารถปรับปรุงโครงการและทุน Global Grants
ได้

52

|

พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค

•

•

•

•

บ่งชีแ้ ละหาพีเ่ ลีย้ งทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญทางด้านเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องโดยร่วมมือกับ :
o ผูว้ ่าการภาค
o คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี
o คณะอนุกรรมการทุนสนับสนุน
o คณะกรรมการบริการชุมชน
o คณะกรรมการศิษย์เก่า
o กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน (Rotarian Action Groups)
o คณะทีป่ รึกษาทางด้านเทคนิคของมูลนิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Cadre of Technical
Advisers)
o ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค
o นักศึกษาทุนสันติภาพโรตารี
o กลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (Rotary Community Corps)
o สมาชิกชุมชนและผูม้ วี ชิ าชีพจากองค์กรทีเ่ ป็ นหุน้ ส่วน
สนับสนุนคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคโดยการเชื่อมโยงสโมสรทีส่ มัครขอรับทุนสนับสนุนของมูลนิธิ
กับพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดเตรียมแผนงานโครงการและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนที่
น่าเชื่อถือ
สร้างสายการสือ่ สารทางตรงและรูส้ กึ รับผิดชอบของการบริการระหว่างประเทศทุกประเภท โดยการเน้น
ความสาคัญทีก่ ารเชื่อมโยงสโมสรเข้ากับหุน้ ส่วนทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหรือหุน้ ส่วนระหว่างประเทศ และการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการทาโครงการ Global Grant
ให้แรงจูงใจและสนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ ะร่วมกับสโมสรต่างประเทศในโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์และทุนสนับสนุน

สมาชิ กภาพ (Membership)
คณะกรรมการชุดนี้บ่งชี้ ทาการตลาด และดาเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับภาคและมีผลต่อการ
เติบโตของสมาชิกภาพด้วยการเพิม่ จานวนสมาชิกในสโมสรทีม่ อี ยู่แล้วและการก่อตัง้ สโมสรใหม่ในภาค
ประธานควรมีวาระ 3 ปี
คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูว้ ่าการภาคนอมินี อดีตผูว้ ่าการภาค อดีตผูป้ ระสานงานโรตารี อดีตผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานโรตารี หรือผูท้ ่ี
มีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้:
• มีประสบการณ์ในการเป็ นคณะกรรมการสโมสรทีเ่ กีย
่ วกับการพัฒนาสมาชิกภาพ
• ประสบความสาเร็จในการเชิญชวนสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมในโรตารี
• มีประสบการณ์ในการดาเนินโปรแกรมสมาชิกภาพ
• ประสบความสาเร็จในการพัฒนากลยุทธ์เพือ
่ การรักษาสมาชิก
• ประสบความสาเร็จในการพัฒนาสโมสรใหม่
พืน้ ฐานปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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หน้าทีท่ วไป
ั่
• วางแผน ส่งเสริมและจัดเวิรค
์ ช้อปสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ โดยหารือกับผูว้ ่าการภาคและผูฝ้ ึกอบรมภาค
รวมทัง้ ประธานมูลนิธโิ รตารีภาคและภาพลักษณ์สาธารณะของภาค
• ทางานและสือ
่ สารกับผูว้ ่าการภาคและผูน้ าสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรและภาคบรรลุ
เป้ าหมายสมาชิกภาพ
• รักษาการสือ
่ สารกับคณะกรรมการภาคอื่น ๆ
• ทางานกับผูป
้ ระสานงานโรตารีเพือ่ วางแผนกิจกรรมสมาชิกภาพในภาค
• ส่งเสริมให้สโมสรพัฒนาและดาเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาสมาชิกภาพทีม
่ นี วัตกรรม
• จัดให้สโมสรสามารถเข้าถึงทรัพยากรเกี่ยวกับสมาชิกภาพซึง
่ มีอยู่ท่ี My Rotary และรายงานการ
เปลีย่ นแปลงสมาชิกภาพทันทีแก่โรตารีสากล
• จัดให้แต่ละสโมสรแต่งตัง้ ตาแหน่ งประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพและรายงานชื่อที่ My Rotary
• ช่วยประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรในการทางาน
หน้าทีท่ น่ี ่าสนใจ:
• ช่วยในการหาสมาชิกใหม่ของสโมสร ให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับสโมสรทีเ่ ล็กและอ่อนแอ
• ส่งเสริมให้แต่ละสโมสรพยายามมีผแ
ู้ ทนทีป่ ระกอบด้วยประชากรทีม่ วี ชิ าชีพต่าง ๆ ของชุมชน
• ตรวจสอบ Membership Leads อย่างสม่าเสมอและทางานกับผูว
้ ่าการภาคเพือ่ กาหนดว่าใครจะจัดการ
กับ Leads และมอบหมายให้แก่สโมสร แล้วจึงติดตามผลกับสโมสรเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรได้ดาเนินการ
เกีย่ วกับ Leads นัน้
การมีสว่ นร่วม:
• ประสานงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกภาพทัวทั
่ ง้ ภาค
• ส่งเสริมให้สโมสรมุ่งมันที
่ จ่ ะได้รบั การประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากลหรือโรตารี
• ไปเยีย
่ มสโมสรเพือ่ บรรยายเกีย่ วกับนวัตกรรม ความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และแนวทางทีจ่ ะให้
สมาชิกมีสว่ นร่วม
การพัฒนาสโมสรใหม่:
• บ่งชีช
้ ุมชนทีย่ งั ไม่มสี โมสรโรตารีซง่ึ ประชากรมีศกั ยภาพตามข้อกาหนดในการก่อตัง้ สโมสรใหม่
• ค้นหาชุมชนทีส
่ ามารถก่อตัง้ สโมสรโรตารีเพิม่ เติมได้โดยไม่ลดความสาคัญในการบาเพ็ญประโยชน์ของ
สโมสรทีม่ อี ยู่แล้ว
• ช่วยในการก่อตัง้ และทาให้สโมสรใหม่ยน
ื หยัดอยู่ได้
ข้อกาหนดในการอบรม
ประธานและกรรมการควรจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาในระดับภูมภิ าคทีจ่ ดั โดยผูป้ ระสานงานโรตารี หรือเรียนรู้
หลักสูตรสมาชิกภาพออนไลน์ท่ี Learning Center ของโรตารี
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การเสนอชื่อ (Nominating)
คณะกรรมการชุดนี้เสนอชื่อโรแทเรียนทีม่ คี ุณสมบัตดิ ที ส่ี ุดทีจ่ ะทาหน้าทีผ่ วู้ ่าการภาค เงือ่ นไขของคณะกรรมการ
ชุดนี้ถูกกาหนดทีก่ ารประชุมใหญ่ของภาค ติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) เพือ่ ขอ
รายละเอียด
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ทาการคัดเลือกในแนวทางทีร
่ บั ผิดชอบและมีเกียรติซง่ึ สอดคล้องกับหลักการของโรตารี
• หาและเสนอชื่อบุคคลทีม
่ คี ุณสมบัตดิ ที ส่ี ุด
• สัมภาษณ์ผส
ู้ มัครทุกคนไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ส่ี โมสรหรือคณะกรรมการเสนอชื่อแนะนา ผูถ้ ูกสัมภาษณ์แต่ละ
คนจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดขัน้ ต่าทีร่ ะบุในประมวลนโยบายของโรตารี ข้อ 19.030
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าไม่มสี มาชิก หรือสมาชิกสารอง หรือผูส้ มัครเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการเสนอชื่อ มีสทิ ธิ ์
ได้รบั การเสนอชื่อในตาแหน่งใด ๆ ทีค่ ณะกรรมการนัน้ เป็ นผูเ้ สนอชื่อผูส้ มัคร

ภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image)
คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ ะส่งเสริมโรตารีแก่บุคคลภายนอก และกระตุน้ ให้เกิด
ความเข้าใจ ความชื่นชม และการสนับสนุนโปรแกรมต่าง ๆ ขององค์กร นอกจากนี้ ยังช่วยให้โรแทเรียนเข้าใจ
ถึงการเผยแพร่โรตารีสู่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ทอ่ี านวยประโยชน์ และภาพลักษณ์ใน
ทางบวกว่าจะช่วยพัฒนาโรตารี
คุณสมบัติ
ควรเป็ นอดีตผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี อดีตผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของ
โรตารี หรือผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
• มีความเชีย
่ วชาญในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สโมสร
• มีทก
ั ษะเกีย่ วกับสือ่ หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การสือ่ สาร การโฆษณา และการตลาดอย่างมือ
อาชีพ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ติดต่อกับผูว
้ ่าการภาคและประธานคณะกรรมการทีส่ าคัญอยู่เสมอ เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการของภาคและกิจกรรมทีค่ วรส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมทีท่ าให้สาธารณชนสนใจ
• ส่งเสริมกิจกรรมของภาคแก่บุคคลภายนอก เช่น สือ
่ ผูน้ าชุมชน หุน้ ส่วนทีม่ ศี กั ยภาพ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
จากโปรแกรม และสาธารณชน
• ติดต่อสือ
่ เพือ่ แจ้งเรื่องราวทีม่ คี ่าควรแก่การเป็ นข่าวเกีย่ วกับโครงการและกิจกรรมของภาค และโพสต์
เรื่องราวของสโมสรและภาคบนสือ่ ทางสังคม ดาเนินงานตามการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดและคาแนะนาในการทา
ให้บุคคลภายนอกมีสว่ นร่วมได้จากคาแนะนาในการเริม่ ต้นเพจโซเชียลสือ่ ทางสังคมของสโมสรอย่างเร็ว
ที่ Brand Center
• ส่งเสริมการใช้แบรนด์และการบ่งชีด
้ ว้ ยภาพแบบอื่น ๆ ของโรตารี
• นาโดยทาเป็ นตัวอย่าง โดยสนับสนุ นการรณรงค์ภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารีในสโมสรของท่านเอง
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•

•

•

•
•

ส่งเสริมการใช้ Brand Center ช่องทางสือ่ ทางสังคม และ Rotary Showcase และแสดงให้สโมสรเห็น
ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยพวกเขาได้อย่างไร
ส่งเสริมการใช้วสั ดุอุปกรณ์การรณรงค์คนลงมือทา (People of Action) และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์แก่สโมสรและภาคได้อย่างไร
ส่งเสริมให้สโมสรใช้เว็บไซต์และช่องทางสือ่ ทางสังคมของสโมสรเพือ่ แสดงการมีตวั ตนในระบบดิจติ อล
ซึง่ เป็ นปั จจุบนั และเกีย่ วข้องกับสาธารณชน
หาโอกาสทีจ่ ะประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการสือ่ สารทีม่ รี าคาถูกหรือฟรีในภาค
ส่งเสริมงานกิจกรรมและเรื่องราวทีส่ าคัญของโรตารีซง่ึ สอดคล้องกับเรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี
(Area of Focus)

ข้อกาหนดในการอบรม
กรรมการควรจะเรียนรูห้ ลักสูตรภาพลักษณ์สาธารณะที่ Learning Center ของโรตารีให้เสร็จสมบูรณ์ และเข้า
ร่วมเวิรค์ ช้อปภาพลักษณ์สาธารณะซึ่งจัดร่วมกับการอบรมของโรตารี รวมทัง้ การสัมมนาในภูมภิ าคซึง่ จัดโดยผู้
ประสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี (RPIC)

โรทาแรคท์ (Rotaract)
คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้ ่าการภาคในการเผยแพร่โรทาแรคท์ ส่งเสริมการก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์ใหม่และบริหารงาน
โรทาแรคท์ในภาค ประธานโรทาแรคท์ภาค (โรแทเรียน) และผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค (โรทาแรคท์เทอร์) เป็ นประธาน
ร่วมของคณะกรรมการชุดนี้ ซึง่ ควรจะมีโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์เป็ นกรรมการในจานวนเท่ากัน
คุณสมบัติ
ควรจะเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้:
• เป็ นโรแทเรียนทีม
่ ปี ระสบการณ์ในการให้คาแนะนาและการสนับสนุนแก่สโมสรโรทาแรคท์
• เป็ นโรทาแรคเทอร์ทม
่ี ปี ระสบการณ์การเป็ นผูน้ าโรทาแรคท์
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• พัฒนาและเผยแพร่จดหมายข่าวของโรทาแรคท์ภาค
• ดาเนินการและสนับสนุ นการอบรมผูน
้ า
• จัดการส่งเสริมและกิจกรรมการขยายโปรแกรมโรทาแรคท์ทวทั
ั ่ ง้ ภาค
• วางแผนและดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (หากได้รบ
ั การอนุมตั จิ าก 3 ใน 4 ของสโมสรโรทาแรคท์
ในภาค)
• ให้การแนะนาและการสนับสนุ นสโมสรโรทาแรคท์ในการดาเนินโครงการ
• ประสานงานกิจกรรมร่วมของโรตารีและโรทาแรคท์ในภาค
• ประสานงานกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สาหรับโรทาแรคท์ในระดับภาค
• วางแผนและดาเนินการประชุมอบรมสาหรับเจ้าหน้าทีส
่ โมสรโรทาแรคท์ในภาค
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มูลนิ ธิโรตารี (Rotary Foundation)
คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้ ่าการภาคในการให้ความรู้ ให้แรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่โรแทเรียนในการมีสว่ น
ร่วมในโปรแกรมและการหาทุนของมูลนิธิ ผูว้ ่าการภาคเป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง และลงนามในการอนุมตั ใิ ช้
เงิน DDF ร่วมกับประธานคณะกรรมการ ประธานควรทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการโดยตาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
ทุกชุดและได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับความก้าวหน้าอยู่เสมอ และสนับสนุนคณะอนุกรรมการเหล่านัน้ โดยตรง
ตามความจาเป็ น ประธานควรมีวาระ 3 ปี
กรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะอนุกรรมการ 5 ชุดในวาระ 3 ปี เพือ่ ให้เกิดความมันใจใน
่
ความต่อเนื่อง
• การหาทุน – ประสานงานเป้ าหมายการหาทุนของภาคสาหรับกองทุนถาวร กองทุนโปลิโอพลัส
กองทุนถาวรของโรตารี เชิญชวนให้บริจาคและให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียนเกี่ยวกับทางเลือกในการบริจาค
• ทุนสนับสนุน – ช่วยสโมสรในการสมัครขอรับทุนสนับสนุ นของโรตารี และส่งเสริมการมีสว
่ นร่ วมใน
District Grants และ Global Grants
• โปลิ โอพลัส – สนับสนุ นพันธสัญญาของโรตารีในการขจัดโปลิโอและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โปลิโอพลัส
• ทุนการศึกษาสันติ ภาพของโรตารี – ส่งเสริมให้สโมสรมีสว
่ นร่วมในโปรแกรมศูนย์สนั ติภาพโรตารี
และจัดการใบสมัครของสโมสรให้สาเร็จ
• การดูแลเงิ น – ดูแลการมีคุณสมบัตข
ิ องสโมสรและมีสว่ นร่วมในทุนสนับสนุน รับผิดชอบในการทาให้
มันใจเกี
่
ย่ วกับการจัดการทุนสนับสนุนของโรตารีอย่างรอบคอบ และการให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียน
เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการทุนสนับสนุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ภาคเป็ นอิสระทีจ่ ะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมและเป้ าหมาย ท่านสามารถรายงาน
คณะอนุกรรมการหรือบทบาทหน้าทีอ่ กี มากมายในระบบออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็ นข้อกาหนด เช่น
• คณะอนุ กรรมการกองทุนประจาปี
• คณะอนุ กรรมการกองทุนถาวร/เมเจอร์กฟ
๊ิ ท์
• ผูป
้ ระสานงานชมรม พอล แฮริส
• คณะอนุ กรรมการทุนการศึกษา
• คณะอนุ กรรมการทีมฝึ กอบรมอาชีพ
คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั นี้
• อดีตผูว
้ ่าการภาค
• อดีตผูช
้ ่วยผูว้ ่าการภาค
• อดีตอนุ กรรมการภาค
• อดีตผูป
้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• อดีตผูช
้ ่วยผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• ผูบ
้ ริจาคเงินรายสาคัญ
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•

โรแทเรียนในระดับสโมสรทีม่ ปี ระสบการณ์ในโปรแกรมของมูลนิธิ เรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี
และทุนสนับสนุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบของประธาน
• ช่วยผูว
้ ่าการภาครับเลือกในการรวบรวมความคิดเห็นจากสโมสรก่อนทีจ่ ะกาหนดเป้ าหมายของภาค
• วางแผน ส่งเสริม และจัดเวิรค
์ ช้อปเป็นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอโดยการหารือกับผูว้ ่าการภาคและ
ผูฝ้ ึกอบรมภาค รวมทัง้ ประธานภาพลักษณ์สาธารณะและมูลนิธโิ รตารีของภาค
• ช่วยคณะกรรมการฝึ กอบรมภาคในการจัดวาระของมูลนิธใิ นการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS)
และการอบรมภาคประจาปี (DTA)
• ส่งเสริมสโมสรให้จด
ั โปรแกรมทีเ่ กีย่ วกับมูลนิธอิ ย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี ให้ความสาคัญเป็ นพิเศษในเดือน
พฤศจิกายนซึง่ เป็ นเดือนแห่งมูลนิธโิ รตารี
• ประสานงานในการหาทุนและมีสว
่ นร่วมในโปรแกรมของภาค
• ส่งเสริมการสนับสนุ นทางการเงินแก่โปรแกรมของมูลนิธ ิ โดยการส่งเสริมการบริจาคอย่างสม่าเสมอแก่
กองทุนประจาปี กองทุนโปลิโอพลัส และกองทุนถาวร
• ทางานร่วมกับผูว
้ ่าการภาคและผูว้ ่าการภาครับเลือกเพือ่ พิจารณาการใช้เงินทุนจัดสรรของภาค (DDF)
• จัดการเรื่องการบริจาคเงิน DDF และทางานกับผูว
้ ่าการภาคเพือ่ อนุมตั กิ ารใช้เงิน DDF
• ทางานกับผูว
้ ่าการภาคเพือ่ ส่งรายงานประจาปี เกี่ยวกับการใช้ DDF ให้สโมสรทุกสโมสร
• จัดให้มก
ี ารส่งรายงานทุนสนับสนุนทีภ่ าคอุปถัมภ์ให้แก่มูลนิธติ รงตามกาหนดเวลา
• ช่วยเหลือผูว
้ ่าการภาคในการเลือกผูร้ บั รางวัลของมูลนิธทิ ม่ี คี ุณสมบัติ
• อนุ มต
ั แิ ละทาให้มนใจว่
ั ่ ามีการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจของภาค รวมทัง้ ช่วยจัดการสัมมนาการ
จัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) การทาให้ภาคมีคุณสมบัตเิ พือ่ ใช้ทุนสนับสนุน
ของโรตารี
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรทีส่ นใจในการมีสว่ นร่วมในทุนสนับสนุนของโรตารีเป็ นสโมสรทีม่ คี ุณสมบัติ
• ยืนยันว่าสโมสรทีข
่ อรับทุน Global Grants มีคุณสมบัติ
• ร่วมมือกับประธานบริการระหว่างประเทศและผูว
้ ่าการภาคเพือ่ บ่งชีโ้ รแทเรียนทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญที่
สามารถรับหน้าทีเ่ ป็ นเครือข่ายทรัพยากรของภาค คือ เป็ นทีป่ รึกษาและช่วยสโมสรในการพัฒนา
โครงการและทุน Global Grants
ข้อกาหนดในการอบรม
คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคทุกคนจะต้องเข้าร่วมการสัมมนามูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าคซึ่ง จัดขึน้ โดยผู้
ประสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค (RRFC)

ฝึ กอบรม (Training)
คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนผูว้ ่าการภาคและผูว้ ่าการภาครับเลือกในการอบรมสโมสรและผูน้ าภาค และดูแล
แผนงานการอบรมโดยรวมของภาค ผูฝ้ ึกอบรมภาคเป็ นประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการประชุมอบรมและหน้าทีต่ ่าง ๆ ตามความจาเป็ น
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คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการอบรม การศึกษา หรือการเป็ นผูอ้ านวยการอภิปรายกลุ่ม
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
• ช่วยเหลือประธานการประชุมอบรม (Convener) ซึง
่ มักจะเป็ นผูว้ ่าการภาคหรือผูว้ ่าการภาครับเลือกใน
การประชุมอบรมของภาครวมทัง้ การอบรมตามทีโ่ รตารีกาหนด
• ทางานร่วมกับผูว
้ ่าการภาคซึง่ จะเป็ นผูท้ อ่ี นุมตั ขิ นั ้ สุดท้ายเกีย่ วกับโปรแกรม ผูบ้ รรยาย ผูน้ าการอบรม
และกิจกรรมการอบรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
• ให้คาแนะนาเกี่ยวกับเวิรค
์ ช้อปสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ
• สนับสนุ นผูฝ
้ ึกอบรมสโมสรตามความจาเป็ น
• ส่งเสริมงานอบรมต่าง ๆ ของภาค
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ตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการสโมสร
(Sample Club Committee Structure)

โรตารีแนะนากรรมการสโมสร 5 คณะ สโมสรสามารถเพิม่ เติม ตัดออก หรือผนวกรวมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความสนใจ กิจกรรมและจานวนสมาชิก ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคหรือผูว้ ่าการภาค
สามารถช่วยผูน้ าสโมสรในการกาหนดคณะอนุกรรมการทีเ่ หมาะสม

คณะอนุกรรมการทีเ่ ป็ นไปได้

คณะกรรมการ

ทางเลือกที่ 1: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดมาตรฐาน
บริ หารจัดการ
สโมสร

สมาชิ กภาพ

• โปรแกรมสโมสร
• การสื่อสารของ
สมาชิก
• เว็บไซต์
• งานกิจกรรมทาง
สังคม

ประชาสัมพันธ์

โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์

• การดึงดูดสมาชิก

• สื่อสัมพันธ์

• ระหว่างประเทศ

• โปลิโอ

• การมีส่วนร่วม

• โฆษณาและ
การตลาด

• ชุมชน

• หาทุน (สาหรับ
ทุนสนับสนุน)

• เว็บและสื่อทาง
สังคม

• บริการเยาวชน

• การปฐมนิเทศ
สมาชิกใหม่
• ความหลากหลาย

• อาชีพ

มูลนิ ธิโรตารี

• ทุนสนับสนุน

• หาทุน (สาหรับ
โครงการสโมสร)

คณะกรรมการ

ทางเลือกที่ 2: คณะกรรมการสาหรับสโมสรโรตารีขนาดเล็ก
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บริ หารจัดการ
สโมสร

สมาชิ กภาพ
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ประชาสัมพันธ์

โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์

มูลนิ ธิโรตารี

คณะอนุกรรมการทีเ่ ป็ นไปได้

คณะกรรมการ

ทางเลือกที่ 3: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดใหญ่
บริ หารจัดการ
สโมสร

สมาชิ กภาพ

• โปรแกรมสโมสร
• การสื่อสารของ
สมาชิก
• เว็บไซต์
• งานกิจกรรมทาง
สังคม

ประชาสัมพันธ์

โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์

• การดึงดูดสมาชิก

• สื่อสัมพันธ์

• ระหว่างประเทศ

• โปลิโอ

• การมีส่วนร่วม

• โฆษณาและ
การตลาด

• ชุมชน

• หาทุน (สาหรับ
ทุนสนับสนุน)

• เว็บและสื่อทาง
สังคม

• บริการเยาวชน

• การปฐมนิเทศ
สมาชิกใหม่
• ความหลากหลาย
• สโมสรใหม่
• Membership
Leads
• ประเมินสมาชิก
ภาพ

• อาชีพ
• หาทุน (สาหรับ
โครงการสโมสร)

มูลนิ ธิโรตารี

• ทุนสนับสนุน
• การบริจาค
ประจาปี
• การบริจาคราย
ใหญ่
• การดูแลเงินทุน
ของมูลนิธิ
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โรตารีกาลังวางแนวทางไปสู่อนาคตทีเ่ ข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และตื่นตัวได้มาก
ยิง่ ขึน้ ประเด็นสาคัญก็คอื แผนปฏิบตั กิ ารของเรา ซึ่งจะเป็ นแผนกลยุทธ์หลายปี ทจ่ี ะ
ทาให้โรตารีเป็ นไปตามความปรารถนาของเราและของโลกได้ แผนปฏิบตั กิ ารนัน้
สร้างได้จากสมรรถภาพอันโดดเด่นทีพ่ ฒ
ั นาจากประสบการณ์ทางวิชาชีพและอาชีพ
ของเราเอง และแผนนัน้ จะมีบทบาทต่อความเข้มแข็งของเราในฐานะผูน้ าสโมสรและ
ชุมชนโลกของคนพูดจริงทาจริงได้
ในการสร้างสรรค์แผนงาน เราได้พจิ ารณาข้อมูลการวางแผนเกีย่ วกับสมาชิกภาพ
และแนวโน้มทางสังคมทีป่ รากฏอยู่ นอกจากนี้ ยังรับฟั งมวลมิตรโรแทเรียน
โรทาแรคเทอร์ และคนอื่น ๆ ทีร่ ่วมแลกเปลีย่ นความคาดหวังต่าง ๆ ของเขากับเรา
เพือ่ อนาคตของโรตารี ซึ่งกล่าวได้ว่าเราจาเป็ นต้องดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
ฉับไวและเปิ ดกว้างทีจ่ ะรับแนวคิดและสิง่ ใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ มากขึน้ เพือ่ ให้
สามารถพัฒนาตามการเปลีย่ นแปลงทางด้านประชากรและสังคม
รวบรวมและใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องอย่างจริงจังให้มากขึน้ เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
และทาให้เกิดผลทีไ่ ด้รบั อันยังยื
่ นตามความจาเป็ นของเพือ่ นมนุษย์
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็ นประโยชน์ และจัดประสบการณ์ทผ่ี นู้ าใหม่ ๆ อีก
มากมายจะติดต่อกันในโรตารี เพือ่ เสริมสร้าง มีสว่ นร่วมและเข้าถึงได้มากขึน้
เราได้ประเมินสิง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงจากทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ไปตามทีต่ อ้ งการแล้ว
แผนปฏิบตั กิ ารของเราจึงต้องมีเป้ าประสงค์ทอ่ี าจสัมฤทธิผลได้
์

ท่านต้องการรู้มากกว่านี้ หรือไม่?
มาร่วมกันช่วยสร้างสรรค์อนาคตของโรตารีกบั เรา
เยีย่ มชมเว็บไซต์ได้ท่ี rotary.org/actionplan

